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Inför byggandet av den nya vägen E22 mellan Sölve och Stensnäs i västra Blekinge 
utfördes 2011 arkeologiska undersökningar på flera lokaler. Utförare av undersökning-
arna var Blekinge museum i samarbete med Kalmar läns museum, Sydsvensk Arkeo-
logi, Kulturparken Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. 

På lokalen Lussabacken norr, ca en kilometer norr om Ysane, undersöktes en 
16 140 m² stor yta som berörde boplatslämningar från tidig- och mellanmesolitikum, 
mellanneolitikum och yngre järnålder, en skärvstenshög och ett härdområde från 
bronsålder samt odlingslämningar från järnålder och historisk tid.

Koncentrationer av slagen flinta visade att det funnits hyddor på platsen under 
tidig mesolitisk tid, mellan ca 8700 och 8250 f Kr. Flintan från den äldsta kontexten har 
arkaiska drag och tillhör teknologiskt sett en senpaleolitisk tradition. Från mellan-
mesolitisk tid, ca 6500–6200 f Kr, påträffades sex välbevarade hyddlämningar och två 
långsmala rännor, tolkade som förtöjningsplatser för kanoter.

Den mellaneolitiska boplatsen utgjordes av kulturlager, gropar och härdar samt 
spår av ett par hyddor och ett sannolikt mesulahus. Bland fynden märks keramik från 
stridsyxekultur och gropkeramisk kultur. 

Skärvstenshögen från äldre bronsålder hade en kammare som var omgiven av 
stenar satta i koncentriska halvcirklar. Ett par 14C-dateringar av träkol från hydd-
lämningar tyder på kortvariga vistelser på platsen i samband med att högen bygg-
des. I närheten av skärvstenshögen fanns ett härdområde från yngre bronsålder. 

Boplatslämningarna från folkvandringstid och tidig vendeltid dominerades av tre 
långhus, ett båthus och två grophus. Fynd av bl a smidesslagg visar att järnsmide 
bedrivits på platsen och vävtyngder visar på textilhantverk. I båthuset, som var 13 
meter långt, hittades ett trettiotal båtnitar.

Rapporterna för E22-projektet ges ut av Blekinge museum och de samarbetspartners 
som ingick i projektet då det inleddes år 2011. Under projektets gång har det skett 
om organisationer som medfört att ett par av de då aktuella institutionerna har fått 
nya huvud män. Under 2014 överfördes den arkeologiska uppdragsverksamheten 
vid Kultur parken Småland till Kalmar läns museum. Den nya verksamheten bytte då 
namn till Museiarkeologi Sydost, en del av Kalmar läns museum. Den 1 januari 2015 
överfördes den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet till 
Statens historiska museer.
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Förord

Marcus Sandekjer 
Länsmuseichef, Blekinge museum

Det arkeologiska projektet i samband med byggnationen av europaväg E22:s nya sträck
ning mellan Sölve och Stensnäs, i Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, är det största 
någonsin i Blekinge och även ett av de större i Sverige. Det arkeologiska fältarbetet ut
fördes 2011 av runt 50 arkeologer och täckte åtta lokaler längs en ca 15 km lång sträcka 
utmed den numera utdikade sjön Vesan.

Fyndmaterialet blev mycket omfattande och rapportarbetet följaktligen ansenligt. 
Förutom att ha flyttat Blekinges kända mänskliga historia nära 2 000 år bakåt i tiden 
har projektet givit en rad historiska pusselbitar till hela södra Östersjöområdet, som 
var arenan för de första nomaderna och bosättarna. Tusentals framgrävda föremål och 
fragment har med andra ord både breddat och fördjupat kunskapen om de 450 gene
rationer som levt och verkat i området under närmare 11 500 år. Projektet har även lett 
till att det nu skrivs licentiatarbeten och doktorsavhandlingar om material från under
sökningarna, vilket ytterligare bidrar till den arkeologiska forskningen, både i Sverige 
och internationellt. 

Ett så stort arkeologiskt projekt har givetvis krävt betydande insatser av många par
ter; Länsstyrelsen i Blekinge är myndighet och beställare av den arkeologiska undersök
ningen, Blekinge museum har varit huvudman för projektet i samarbete med Sydsvensk 
Arkeologi AB, Kalmar läns museum, Riksantikvarieämbetet UV Syd samt Smålands 
museum/Kulturparken Småland. Trafikverket Region Syd har varit exploatör och finan
siär av hela vägbyggnationen. 

Projektledare för den komplexa verksamheten har varit Elisabeth Rudebeck från 
Sydsvensk Arkeologi AB, biträdande projektledare Mats Anglert på Riksantikvarieäm
betet UV Syd och Helena Victor på Kalmar läns museum. Projektansvarig på Blekinge 
museum var vid projektstart Thomas Persson och senare Lennart Lilja. Dessa har, till
sammans med ett stort antal involverade personer, institutioner och företag, gjort pro
jektet till den framgång det har varit. Arkeologin inför nya E22 har medfört historiska 
inblickar som utan projektet inte varit möjliga. På så sätt har den moderna infrastruktur
utvecklingen också bäring på förståelsen av det förflutna och därmed uppfattningen om 
oss själva. Det är en inte minst viktig aspekt av detta vägprojekt.
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Förord

Elisabeth Rudebeck 
Projektledare, Sydsvensk Arkeologi AB

I det senaste översiktverket om svensk arkeologi, Sveriges historia 13000 f.Kr.–600 e.Kr., 
skriver Stig Welinder (2009:112): ”Det uppdragsarkeologiska systemets baksida är att 
utgrävningarna blir ojämnt fördelade i landet. Samhällsbyggnaden – industriområden, 
motorvägar, bostadsområden, järnvägar – styr var det grävs, medan avfolkningsbygder 
blir utan utgrävningar. Landskap som Blekinge, Dalsland, Härjedalen, Lappland lig
ger på arkeologins skuggsida.”

I den händelse att det trycks en ny upplaga av denna bok är det på sin plats att ta bort 
Blekinge från raden av landskap på arkeologins skuggsida. Under 2011 grävdes det som 
aldrig förr i detta landskap och orsaken var en ny motorväg. Ja, det är så det brukar heta, 
att orsaken till arkeologiska undersökningar är t ex vägbyggen. Men det är fel. Det är 
Kulturmiljölagen som är orsaken, och självfallet de värderingar som ligger bakom lagens 
formuleringar. I lagens 2 kap § 12 står att ”den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornläm
ning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen” och att ”länsstyrelsen får lämna sådant 
tillstånd endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rim
ligt förhållande till fornlämningens betydelse”. Vidare säger lagen att ”som villkor för 
tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga krav på 1. arkeologisk undersökning 
för att dokumentera fornlämningen, ta till vara fornfynd och förmedla resultaten (…)”. 

Detta sagt som påminnelse om att det inte är markexploatering i sig som medför ar
keologiska undersökningar, utan just det faktum att fornlämningar i Sverige är skyd
dade enligt lagen. 

Liksom gällande många andra stora vägbyggnadsprojekt hade beslutet om den nya 
sträckan av E22 på Listerlandet föregåtts av flera utredningar gällande vägens place ring. 
Den första av dessa gjordes redan 1967. Flera olika sträckor utreddes och bedömdes av
seende miljökonsekvenser, geotekniska aspekter och kostnader. År 1990 fastställde Väg
verket arbetsplanen för vägbygget. I mitten av 1990talet utreddes nio (!) olika alter nativ 
för vägens placering mellan Sölve och Stensnäs. Ett av dessa utreddes vidare av Vägver
ket och 2005 fattade Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet beslut om att tillåta 
det föreslagna alternativet. Det kom dock att dröja ytterligare några år innan den kon
kreta planeringen kunde fortsätta.

De många alternativen till vägens placering kan tyckas förvånande, med tanke på 
att själva landskapet i det här fallet satt snäva gränser för lokalisering av vägen. Öster 
om Ryssberget, den befintliga järnvägen och den utdikade sjön Vesan återstår ett smalt 
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obebyggt landområde innan Östersjön tar vid, vid Norje är det på sina ställen mindre 
än 50 m brett, och där ligger den ”gamla” E22:an. Just dessa begränsande faktorer kom 
att medföra gynnsamma förutsättningar för arkeologin genom att mer än hälften av 
vägsträckan, drygt 8 km, lades alldeles intill eller nära strandkanten av fornsjön Vesan. 
Som framgår i rapporterna har denna sjö (havsvik, lagun) haft olika utbredning och 
utseende genom årtusendena, men eftersom nivåerna längs med vägområdet är mellan 
0 och 10 m ö h har strandmiljöer från flera tidsperioder blivit tillgängliga för arkeolo
gisk undersökning.

De arkeologiska insatserna i samband med planeringen av den nya vägen tog sin 
början 1998, då de första utredningarna gjordes. Kompletterande utredningar för alter
nativa vägsträckningar gjordes 1999 och därefter dröjde det 10 år innan de arkeologiska 
förberedelserna återupptogs. År 2009 gjordes utredningar och år 2010 förundersök
ningar. Redan efter dessa begränsade insatser stod det klart att det fanns omfattande 
och komplexa lämningar i området. Den särskilda undersökningen genomfördes mel
lan maj och september 2011 och vägen började byggas i december samma år. Ett par 
mind re, men till sina resultat mycket betydelsefulla, undersökningar gjordes inom ett 
par tilläggs ytor år 2012.

De arkeologiska undersökningarna har gett resultat som vida överträffat våra för
väntningar. Vi har dessutom lärt känna det här sammansatta landskapet ”på djupet”, 
och den kunskapsprocess som detta innebar för alla inblandade har medfört ett viktigt 
kunskapslyft för svensk arkeologi. Vi vet nu bättre vad som krävs då framtida planerings
underlag ska tas fram.

Det är mycket som är säreget med detta arkeologiska projekt: landskapets historia, 
de komplexa lagerföljderna på flera lokaler, liksom exceptionellt goda bevaringsförhål
landen – på någon plats för organiskt material, på en annan plats för urnegravar och på 
ytterligare andra platser för mångtusenåriga hyddlämningar. Det säregna gäller också 
projektets organisation, där fem institutioner har samarbetat. Olika arbetskulturer, syn
sätt och praxis har fått stötas och blötas mot varandra. Både utgrävningarna och rap
porterna har självfallet präglats av platsledarnas respektive institutionella anknytning. 
Ledstjärnan för rapportarbetet har hela tiden varit att rapporterna ska vara användbara 
i den arkeologiska forskningen. I den separata fördjupningsdelen av projektet kommer 
utvalda teman att sättas in ett regionalt, ett sydskandinaviskt och ett Östersjöperspektiv.

Slutligen några ord om miljöhistoriska undersökningar, som idag är en självklar del 
av arkeologiska projekt. De paleoekologiska analyserna som ingår i E22projektet är om
fattande och i fördjupningsdelen kommer resultaten att vävas samman med de arkeo
logiska resultaten. Det kan emellertid redan nu konstateras att det sällan blir så tydligt 
som i detta projekt att mänsklig kultur måste förstås i relation till naturliga processer 
och landskapsförändringar. Varken cirkulära ansamlingar av flintor, gediget byggda hyd
dor med överdimensionerade härdar, små flintbitar med slitskador, fisksyrningsgropar, 
stenkonstruktioner över brandgravar eller båthus skulle vara begripliga utan kunskaper 
om exempelvis jordarternas utbredning, transgressionsförlopp, globala klimathändelser, 
salthalten i Östersjön, den lokala faunan och vattendjupet i Vesan.

Jag vill också särskilt framhålla LIDARkartornas betydelse för vår förståelse av sam
bandet mellan människor och landskap. Dessvärre hade vi inte tillgång till dessa kartor 
då projektet planerades, men efter att de blev tillgängliga kom de att bli mycket bety
delsefulla i samband med både analyser och tolkningar.





Kronologischema

Period Cirka tid f Kr/e Kr

Senpaleolitikum 13000–9600 f Kr
Tidigmesolitikum 9600–6700
Mellanmesolitikum 6700–5500
Senmesolitikum 5500–4000
Tidigneolitikum I 4000–3500
Tidigneolitikum II 3500–3300
Äldre mellanneolitikum (MN AI–V) 3300–2800
Yngre mellanneolitikum (MN B) 2800–2300
Senneolitikum I 2300–1950
Senneolitikum II 1950–1700
Äldre bronsålder period I 1700–1500
Äldre bronsålder period II 1500–1300
Äldre bronsålder period III 1300–1100
Yngre bronsålder period IV 1100–900
Yngre bronsålder period V 900–700
Yngre bronsålder period VI 700–500 
Förromersk järnålder 500–Kr f f Kr
Äldre romersk järnålder Kr f–200 e Kr
Yngre romersk järnålder 200–400 
Folkvandringstid  400–550
Vendeltid 550–800
Vikingatid  800–1050
Tidig medeltid 1050–1200
Högmedeltid 1200–1350
Senmedeltid 1350–1550
Historisk tid 1550– e Kr
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Under juni till september 2011 undersöktes förhistoriska boplatslämningar och agrara 
lämningar på lokalen Lussabacken norr (Lokal 8/9), norr om Ysane i Ysane socken, invid 
den östra kanten av den utdikade fornsjön Vesan. Boplatslämningarna har fornlämnings
nummer RAÄ Ysane 41 och området med fossil åkermark har fornlämningsnummer 
RAÄ Ysane 35:1. Undersökningen utfördes inför byggandet av den nya sträckningen 
av väg E22, mellan Sölve och Stensnäs i Blekinge län och ingick som en del i ett större 
arkeo logiskt projekt, E22projektet, Sölve–Stensnäs 2011. Utförare av undersökning
arna var Blekinge museum, med samarbetsparterna Kalmar Läns Museum, Sydsvensk 
Arkeo logi, Kulturparken Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV 
Syd. Exploatör var Trafikverket Distrikt Syd. Det övergripande syftet med den arkeo
logiska undersökningen var att få kunskap om miljöhistoria, landskapsutnyttjande och 
bebyggelseutveckling under perioden mesolitikum till järnålder.

Inom lokalen fanns lämningar av flera olika slag som krävde skilda metoder och ett 
tvärvetenskapligt arbetssätt. Baserat på resultaten från förundersökningen valdes inför 
slutundersökningen en yta om 16 140 m2, fördelad på 3 890 m2 intensiv yta, som skulle 
schaktas av, och 12 250 m2 extensiv yta där det gavs möjlighet att schakta valda delar. 
Sammanlagt avbanades 10 526 m2.

Platsen kännetecknades av en mycket komplex stratigrafi och en topografi som om
gestaltats av transgressioner och regressioner i Östersjöbäckenet sedan slutet av istiden. 
Dessa processer hade medfört att det inom vissa delar av undersökningsområdet fanns 
överlagrade och mycket välbevarade lämningar från mesolitisk tid och inom andra delar 
hårt svallade och eroderade lämningar från samma tidsperiod. Förutom de mesolitiska 
lämningarna påträffades boplatslämningar från mellanneolitikum och järnålder. Dess
utom undersöktes en skärvstenshög och ett härdområde från bronsåldern och odlings
lämningar från järnålder och historisk tid.

De mesolitiska lämningarna utgjordes av sex skilda kontexter.

• Inom tre separata ytor i norra delen av undersökningsområdet påträffades tidig
mesolitiska boplatslämningar i form av koncentrationer av slagen flinta på nivåer 
mellan en och drygt 3 m ö h. Inom två av dessa tydde flintspridningen på att det fun
nits hyddor på platsen. Lämningarna daterades till tidigmesolitikum, mellan ca 8700 
och 8250 f Kr, dvs omkring tiden för Ancylustransgressionen. Flintan i den äldsta 
kontexten har arkaiska drag och tillhör teknologiskt sett en senpaleolitisk tradition.
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• Från mellanmesolitisk tid, ca 6500–6200 f Kr, påträffades sex välbevarade hyddläm
ningar med försänkta golvpartier samt två långsmala rännor och några härdar. Bo
sättningen har legat på 2,5–3 m över havet i ett skyddat läge vid stranden av Vesan, som 
vid den tiden – under Littorinatransgressionens tidiga del – var en brack vattenslagun. 
Rännorna i anslutning till hyddorna har tolkats som förtöjningsplatser för kanoter. 
Den slagna flintan från hyddorna visar att råmaterialet utnyttjats mycket hårt och 
striationer på flintan visar att den har blivit kringtrampad. Sammantaget tyder detta 
på att det rört sig om en vinterbosättning.

• I ett lågt beläget parti av undersökningsområdets nordligaste del, på drygt en meter 
över havet, påträffades i sanden under tunna gyttjelager, träslanor och träfragment 
som kan ha utgjort rester av en fiskfångstanordning. Läget och materialets enhet
liga storlek talar för detta, men någon tydlig konstruktion gick inte att identifiera. 
Lämningarna, som varit belägna ca 5 m under den dåvarande havsytan, dateras till 
senare delen av mellanmesolitisk tid, ca 5500 f Kr.

• I sandlager på nivåer mellan 6 och 9 m ö h i områdets södra del påträffades slagen 
flinta, som delvis var svallad, och en trindyxa av bergart. Sanden hade avsatts i sam
band med Littorinatransgressionens maximum. Materialet var litet och lämningarna 
förmodas sträcka sig längre åt nordost, utanför exploateringsområdet. Flintan dateras 
teknologiskt och stratigrafiskt till senare delen av senmesolitikum, 4500–4000 f Kr.

De neolitiska lämningarna utgjordes av en boplats i områdets södra del samt spridda 
fynd och enstaka anläggningar i områdets norra del.

• Ett mellaneolitiskt kulturlager var beläget på nivåer mellan 5,5 och knappt 9 m ö h i 
områdets södra del. I lagret påträffades ett stort flintmaterial samt keramik från både 
stridsyxekultur och gropkeramisk kultur. Inom samma område som lagret fanns 
också gropar, härdar och kokgropar samt resterna efter två–tre hyddor, som utifrån 
keramikfynd daterats till gropkeramisk kultur, och ett sannolikt mesulahus, som 
preliminärt har daterats till senare delen av stridsyxekultur.

• I norra delen av området påträffades spridda skärvor gropkeramik samt kulturlager 
och en grop som innehöll mellanneolitisk keramik på nivåer strax under 4 m ö h. 
Detta tyder på att havsnivån någon gång under denna tid, sannolikt omkring 2700 
f Kr, nått ned till lägre nivåer än vad som tidigare antagits.

Bronsålderslämningarna utgjordes av en skärvstenshög och ett härdområde samt spår 
efter aktiviteter i anslutning till skärvstenshögen.

• Fyllningen i den ca 10x8 m stora och 0,7 m höga skärvstenshögen utgjordes av ett 
homogent och i stort sett fyndtomt lager skärvig sten. I högen fanns en kammare, 
uppbyggd av sten, som i väster var omgiven av stenar satta i koncentriska halvcirk
lar. Likheten med gravmonument och avsaknaden av samtida fynd av boplatskarak
tär gör att den tolkas ha haft en rituell betydelse. Monumentet daterades till äldre 
brons ålder, period II–III.

• Ett par 14Cdateringar av träkol från hyddlämningar, som utifrån fynden tolkats 
som mellanneolitiska, tyder på aktiviteter på platsen under äldre bronsålder, dels före 
byggandet av skärvstenshögen, dels under samma tid.

• Väster om högen fanns ett område med härdar och härdgropar. Anläggningarna 
inne höll få fynd och avsaknaden av samtida fynd och lämningar av boplatskarak
tär av gör att de tolkas som en del av de rituella aktiviteterna i anslutning till Lussa
backen. Lämningarna daterades till yngre bronsålder, period V–VI.
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Lämningarna från järnålder utgjordes av en boplats med ett båthus samt odlingsläm
ningar och från historisk tid fanns odlingslämningar.

• Boplatslämningarna dominerades av tre långhus, ett båthus och två grophus. Inom 
ytan fanns även en svårtolkad stolphålskoncentration, som sannolikt utgjorde spåren 
efter ett långhus som haft två eller flera bebyggelsefaser. Övriga lämningar på järn
åldersboplatsen utgjordes av kulturlager, härdar, gropar och stolphål. Fynd av smides
slagg, glödskal och ett blästermunstycke visar att järnsmide bedrivits på platsen och 
fynd av vävtyngder visar på textilhantverk. Lämningarna daterades i huvudsak till 
folkvandringstid och tidig vendeltid.

• Båthuset var 13 m långt och hade ett nedsänkt parti innanför en takbärande konstruk
tion. I lämningen hittades ett trettiotal båtnitar. Båthuset är en arkeologisk rari tet 
och att det påträffades här har att göra med det gynnsamma topografiska läget i ett 
skyddat strandparti. Båthuset daterades till folkvandringstid.

Inom undersökningsytan fanns det även områden med årderspår och röjningsrösen. Od
lingslämningarna daterade dels till järnålder, dels till olika delar av historisk tid (tidig/
högmedeltid respektive nyare tid).
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Figur 1 Sydskandinavien och syd-
östra Östersjöområdet med Lister-
landet markerat, © Esri. Karta: Anders 
Edring, Sydsvensk Arkeologi. Skala 
1:5 800 000.
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Tony Björk och Elisabeth Rudebeck

Inför utbyggnad av ny sträckning av väg E22, sträckan Sölve–Stensnäs, Sölvesborgs och 
Karlshamns kommuner genomförde Blekinge museum med samarbetspartners mellan maj 
och september 2011 en särskild arkeologisk undersökning inom Lussabacken norr, belägen 
inom fastigheterna Ysane 10:2 och Ysane S:3 i Ysane socken, Blekinge län (figur 1–3). Un
dersökningen omfattade en intensiv och extensiv undersökningsyta om totalt 16 140 m2, 
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Figur 2a Listerlandet med vägsträck-
ningen för nya E22 mar kerad på Väg-
kartan, © Lantmäteriet [LMV dnr 
2013/00859]. Skala 1:100 000.
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Figur 2b Vägsträckningen med 
under sökningslokaler inom E22-
projektet och deras namn på Orto-
fotot, © Lantmäteriet [LMV dnr 
2013/00859]. Skala 1:50 000.
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varav sammanlagt 10 526 m2 avbanades. Uppdragsgivare var Läns styrelsen i Blekinge län 
(bilaga 1) och Trafikverket Distrikt Syd bekostade undersökningen.

Slutundersökningen hade föregåtts av en utredning steg 1 och en kompletterande ut
redning steg 1 år 1998 och 1999 (Aspeborg & Persson 1999a & 1999b), en förstudie/arkeo
logisk utredning steg 1 år 2009 (Aspeborg 2009), en utredning steg 2 år 2009 (Aspe borg 
& Lagerås 2009) och en förundersökning år 2010 (Rudebeck m fl 2010a). Den under
sökning som rapporteras här omfattar delar av de vid utredningen definierade fornläm
ningarna Ysane 35:1 och 41 (FMIS).

Vid utredningen 1999 gavs åkerytan i den norra delen av området beteckningen Lokal 
8 och det skogbeväxta området på Lussabackens norra sluttning, i den södra delen av om
rådet, gavs beteckningen Lokal 9. Vid förundersökningen sammanfördes dessa till under
sökningsområdet Lokal 8/9. Denna beteckning gällde även under den särskilda arkeolo
giska undersökningen och inför avrapporteringen gavs lokalen namnet Lussabacken norr.

Lussabacken norr var en av elva lokaler som blev föremål för undersökning inom 
E22projektet (figur 2b; tabell 1). År 2011 genomfördes särskild arkeologisk undersök
ning, och i vissa fall även förundersökning, på sju lokaler: Lussabacken norr, Damm 6, 
Norje Sunnansund, Norje Nordansund, Norjeskogen med Norjegravfältet, Pukavik
skogen och Gustavstorpsvägen. Samma år gjordes även en arkeologisk utredning inom 
Yta 7, en ca 1580 m lång sträcka mellan Norje Sunnansund och Norje Nordansund, och 
en inventering inom Yta 9b, öster om Norjeskogen. År 2012 tillkom förundersökning i 
form av schaktningsövervakning vid Norje Sunnansund (Ysane 44) och på lokalen Bro 
597 samt en förundersökning vid Norjegravfältet. År 2013 gjordes en arkeologisk utred
ning i anslutning till ny sträckning av väg 529, sydost om Norjegravfälten (Gunders väg).

Organisation och uppföljning
Blekinge museum är huvudman för E22projektet, som är ett regionalt samarbetsprojekt 
tillsammans med Kalmar läns museum, Smålands museum/Kulturparken Småland, 
Sydsvensk Arkeologi AB samt Riksantikvarieämbetet UV Syd. Ansvarig för projek
tet, fram till pensioneringen 20130930, var avdelningschef Thomas Persson, Blekinge 
Museum. Ansvaret innehas därefter av Lennart Lilja, stabschef vid Blekinge museum. 
Projektledningen utgörs av projektledare Elisabeth Rudebeck, Sydsvensk Arkeologi AB, 
biträdande projektledare Helena Victor, Kalmar läns museum, och biträdande projekt
ledare Mats Anglert, Riksantikvarieämbetet UV Syd.

För undersökningen och avrapporteringen av Lussabacken norr ansvarar platsledare 
Tony Björk, Sydsvensk Arkeologi, biträdande platsledare Johan Åstrand, Kulturparken 
Småland och biträdande platsledare Mikael Henriksson, Blekinge museum. Till rap

Figur 3 (till vänster) Fastighetskar-
tan med vägsträckan för nya E22 och 
undersökningslokalen Lussabacken 
norr markerad med rött och Damm 6 
och Bro 597 markerade med blått. © 
Lantmäteriet [LMV dnr 2013/00859]. 
Skala 1:10 000.

Tabell 1 Lista över de i E22-projektet ingående undersökningslokalerna år 2011–2013 (jfr figur 2b).

Lokalbeteckning Typ av undersökning Lokalnamn Fornlämningsnummer Undersökningsår

Lokal 8/9 SU Lussabacken norr Ysane 35:1 & 41 2011
Damm 6 SU Damm 6 Ysane 88 2011
Lokal 12 SU & FU Norje Sunnansund Ysane 44, 79, 80, 92 & 93 2011 & 2012
Lokal 13 SU Norje Nordansund Ysane 47 2011
Lokal 14 SU 2011 & FU 2012 Norjeskogen och Norjegravfälten Ysane 14:1, 49 & 81 2011 & 2012
Lokal 15 SU Pukavikskogen Ysane 52, 56, 59, 97 2011
Lokal 19 SU & FU Gustavstorpsvägen Mörrum 239, 240 & 241 2011
Yta 7 AU, steg 2 Yta 7 Ysane 84, 85, 86 & 87 2011
Yta 9b Inventering Yta 9b - 2011
Bro 597 FU Bro 597 Ysane 95 & 96 2012
Ny sträckning av väg 529 AU Gunders väg - 2013
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porten har även Carl Persson, Fornforskaren AB, samt Fredrik Larsson och Elisabeth 
Rudebeck, Sydsvensk Arkeologi AB, bidragit.

Förutom platsledarna och övriga rapportförfattare deltog följande personer i under
sökningen vid Lussabacken norr: KarlOskar Erlandsson, Rebecka Erntell, Christoffer 
Hagberg, Peter Jönsson, Johan Kerttu, Fredrik G. Larsson, Sandra Lundholm, Truls 
Månsson, AnnaSara Noge och Anders Rosendahl.

Under fältsäsongen, mellan 20110426 och 20111013, hölls 16 uppföljningsmöten mellan 
Länsstyrelsen i Blekinge län och projektledningen och under rapporttiden, mellan 20111028 
och t o m 2014, hölls åtta möten. Anteckningar från mötena fördes av Länsstyrelsen. Hand
lingsplaner för rapportering och publicering av projektet lämnades till Länsstyrelsen 2012
0524. Dessa omfattade dels projektet som helhet, dels de enskilda undersökningslokalerna.

Enligt Trafikverkets önskemål hölls ett byggmöte per månad under fälttiden, dvs 
sammanlagt sex möten, mellan 20110428 och 20111005. På byggmötena medverkade 
representanter för Trafikverket, Länsstyrelsen och Blekinge museum samt projektledare 
och biträdande projektledare. Protokoll från mötena fördes av Trafikverket. Enligt Läns
styrelsens beslut har Blekinge museum månatligen redovisat upparbetade kostnader till 
Trafikverket och Länsstyrelsen.

För planering och intern uppföljning av fältarbetet hölls möten mellan projektled
ningen och platsledare varannan vecka mellan 20110613 och 20110919, sammanlagt 
åtta möten. Dessutom upprätthölls kontakt mellan projektledningen och platsledare i 
stort sett dagligen under fältarbetstiden.

Under fältsäsongen hölls inledningsvis möten med all personal på Lussabacken norr 
för att diskutera arbetsfördelning, inmätning, dokumentationsrutiner, skyddsföreskrif
ter. Därefter hölls möten vid behov, exempelvis när kompletterande schaktningar inled
des eller undersökning av nya lämningar skulle påbörjas.

För den interna planeringen och uppföljningen av rapportarbetet hölls 18 rapport
möten mellan projektledning, platsledare och experter under tiden november 2011 till 
september 2014. Från dessa möten finns minnesanteckningar.

Introduktion för personalen och temadagar
Personalen som deltog i fältarbetet fick information om projektet i samband med att an
ställningarna började, dels genom att förundersökningsrapporten och undersöknings
planen för slutundersökningen skickades digitalt till all personal, dels genom bildvisning 
med information om resultat från förundersökningarna och det planerade upplägget 
av slutundersökningarna.

Vidare arrangerades fyra temadagar under utgrävningstiden för samtlig personal. 
Dessa baserades på personalens önskemål. Den 22 juli var temat litisk teknologi, med 
introduktion av Bo Knarrström, demonstration av flinttillhuggning av Dan Kärrefors 
och efterföljande diskussion. Den 27 juli föreläste NilsOlof Svensson om kvartärgeo
logi och strandförskjutning kring Vesan. Den 30 augusti höll Björn Nilsson, Södertörns 
högskola, föredrag om mesolitikum i Blekinge och om projektet rörande submarina 
lämningar längs Blekingekusten. Den 6 september höll Fredrik Hallgren, Kulturmiljö
vård Mälardalen, föredrag om mesolitikum, med utgångspunkt i undersökningarna av 
Kanaljorden i Motala. Den 23 augusti arrangerades också en heldagsexkursion till kul
turmiljöer och fornlämningar i Blekinge, ledd av Thomas Persson, Blekinge museum.

Resurspersoner
Som ett led i kvalitetsarbetet knöts ett antal resurspersoner med relevant kompetens till 
projektet. Dessa var professor emeritus Björn Berglund, kvartärgeolog och specialist inom 
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Östersjöns historia, vegetationshistoria, strandlinjeförskjutning och kulturlandskap i Ble
kinge, fil dr Björn Nilsson, Södertörns högskola, specialist inom Blekinges förhistoria, 
särskilt stenålder, och docent Tore Artelius, Riksantikvarieämbetet UV Väst, specialist på 
forntida gravskick och gravplatser, religiösa traditioner och ritualers form och menings
innehåll. Från Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA), Stiftung 
SchleswigHolsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf anlitades forskningschef Berit 
Valen tin Eriksen och fil dr Harald Lübke, båda specialiserade på äldre stenålder, landskaps
arkeologi och flintteknologi. Av olika skäl kom några av resurspersonerna att utgå eller by
tas ut. Tore Artelius tragiska bortgång innebar en stor förlust, inte bara för E22projektet 
utan för svensk arkeologi i stort. Berit Valentin Erik sen och Harald Lübke fick förhinder 
och istället besöktes undersökningarna under två dagar av fil dr Sönke Hartz, stenålders
expert vid Archäologisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, och mesolitikumexperten 
professor Mikhail Zhilin, Institute of Archaeology RAS, Stone Age Department i Moskva.

Vid Hartź  och Zhilins besök diskuterades aktuell forskning rörande mesolitikum 
kring Östersjön och dessutom knöts viktiga forskningskontakter. Berglund bidrog med 
värdefulla synpunkter på de paleoekologiska analyserna inom projektet och både Berg
lund och Nilsson besökte utgrävningarna och deltog i diskussioner med projektled
ningen och personalen.

Förmedling
I enlighet med Länsstyrelsens beslut begränsades förmedlingsinsatserna under fälttiden 
2011 till föredrag om projektet med efterföljande guidade visningar på en eller flera av 
undersökningslokalerna. Dessa visningar arrangerades vid fyra tillfällen under juni–
augusti. Guidningarna annonserades i förväg i lokalpressen och på Blekinge museums 
hemsida. Dessutom hölls guidade visningar på lokalerna under Arkeologidagen den 28 
augusti. Förutom dessa arrangemang besökte ett stort antal personer, huvudsakligen 
yrkesverksamma arkeologer, forskare och studenter, undersökningarna i samband med 
fältarbetet. Samtliga visningar och besök framgår av bilaga 2.

Under tiden för rapportarbetet 2012–2014 hölls flera föredrag och föreläsningar om 
projektet vid olika arkeologiska arrangemang och seminarier på olika platser i landet. 
Också dessa visas i bilaga 2.

Inom ramen för Blekinge museums pedagogiska verksamhet arrangerades utgräv
ning för skolbarn och skolungdom från skolor i Blekinge vid tio tillfällen under sep
tember och oktober 2011. Barnen fick prova på att gräva på lokalen Norje Nordansund, 
under ledning av platsledare och personal på lokalen samt museipedagog Ola Palmgren, 
Blekinge museum.

Analyser
Analyser avseende paleoekologi och strandlinjer har utförts av NilsOlof Svensson, Hög
skolan i Kristianstad. Makrofossil har analyserats av Anna Broström, Riksantikvarie
ämbetet UV Syd. Osteologisk analys har utförts av Ola Magnell, Riksantikvarie  ämbetet 
UV Syd, och litisk teknologi har analyserats av Carl Persson, Fornforskaren AB, och Bo 
Knarrström, BWK Consulting.

Följande externa institutioner och konsulter har anlitats för analyser. 14Canalyser 
utfördes av Ångströmlaboratoriet, Tandemlaboratoriet, Uppsala universitet. Keramik
analyser har gjorts av Torbjörn Brorsson, Kontoret för Keramiska Studier. Slitspårsana
lyser av litiskt material har gjorts av Bo Knarrström, BWK Consulting. Metalldetektor
avsökning utfördes av Jonas Paulsson, Kula HB. Konservering av metall har gjorts av 
Tomas Lindell vid konserveringsavdelningen, Malmö museer. OSLdateringar har gjorts 
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av Helena Alexanderson, Lunds Luminiscenslaboratorium, Geologiska institutionen, 
Lunds universitet. Analys av proteinrester på flintor från mesolitiska hyddor har gjorts 
av Chad Yost med bidrag av Peter Kováčik, PaleoResearch Institute, Golden, Colorado, 
USA. Vedartsanalys har utförts av Erik Danielsson, Vedlab, och Ulf Strucke, Riksantik
varieämbetet UV Mitt. Lipidanalys har utförts av Sven Isaksson, Institutionen för arkeo
logi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Rapportupplägg
Rapportens syfte är att i enlighet med Länsstyrelsens beslut redovisa basdokumenta
tionen i form av skalenliga planer, mätdata, beskrivningar, redovisning av metoder och 
genomförande, grundläggande arkeologiska resultat, en värdering av måluppfyllelsen 
i relation till undersökningsplanen. I rapporten besvaras även Länsstyrelsens frågor i 
förfrågningsunderlaget.

Undersökningsområdet ansluter till den numera utdikade fornsjön Vesan. Vesan
sänkan bildades efter inlandsisens avsmältning som ett sund mellan Listerlandet i syd
ost och Ryssberget i väster. Som en följd av skiftande havsnivåer och landhöjning har 
Vesan genomgått olika stadier och ömsom varit sjö, havsvik, lagun och våtmark. Som 
en bakgrund till den arkeologiska redogörelsen följer därför först kapitlet Klimat, strand-
förskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år, som behandlar Ve
sanområdets landskapsutveckling i ett långtidsperspektiv. Mer detaljerade uppgifter 
om strandlinjer, naturmiljö och kulturlandskap redovisas i kapitlen som avhandlar de 
tidsperioder från vilka det dokumenterats mänsklig aktivitet på lokalen.

I nästa kapitel, Topografi, jordarter, fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar, 
behandlas den lokala topografin och jordarter i undersökningsområdet samt fornläm
ningsmiljön i närområdet och tidigare arkeologiska insatser på lokalen, dvs huvudsak
ligen resultat från utredningar och förundersökning. I kapitlet Undersökningens syfte 
och metoder redovisas syfte och metoder, med utgångspunkt från undersökningsplanen, 
samt de revideringar som gjordes i samband med slutundersökningen och orsakerna till 
dessa. De följande kapitlen redovisar i tur och ordning undersökningsresultat, källkri
tik och tolkningar avseende Tidig- och mellanmesolitikum, Senmesolitiskt lager, Mellan-
neolitikum, Bronsålder, Järnåldersboplatsen samt Agrara lämningar. För varje aktuell 
tidsperiod redovisas resultaten av paleoekologiska och andra naturvetenskapliga analy
ser rörande naturmiljö, strandlinjer samt ekonomi och människors påverkan på land
skapet. Detsamma gäller analysresultat rörande olika typer av fyndmaterial. I kapitlet 
Fasindelning sammanfattas kortfattat de tidsperioder från vilka det dokumenterades 
arkeologiska lämningar på lokalen. I kapitlet Jämförande perspektiv och kulturhistoriska 
tolkningar görs utvikningar till och jämförelser med de andra lokalerna som undersök
tes inom E22projektet och delvis även med relevanta platser i närområdet.

I kapitlet Utvärdering görs en återkoppling till undersökningens syfte enligt under
sökningsplanen och de revideringar som gjordes. Metoder, prioriteringar och resultat 
utvärderas utifrån flera aspekter, bl a med avseende på undersökningsmetoder i samband 
med utredning och förundersökning. Därefter följer en English Summary, som tar upp 
de viktigaste arkeologiska resultaten från undersökningen. Slutligen följer Administra-
tiva och tekniska uppgifter, Referenser till kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskaps-
utveckling i Vesanområdet under 11 700 år och Referenser till övriga kapitel.

Bilagorna 1–26 finns i pdfformat på den bifogade CDskivan. Bilagorna omfattar  
en lista över Länsstyrelsens handlingar, en lista över förmedlingsinsatser, besökare och 
information om projektet i olika fora, analysrapporter, en sammanställning av fynd av 
bronsföremål från Lister, en mall för registrering av flinta, listor över anläggningar och 
fynd samt listor och planer över grävenheter. På CD:n finns även excelfiler över fynden 
och anläggningarna.
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Klimat, strandförskjutning och 
landskaps utveckling i Vesanområdet 
under 11 700 år

Carl Persson, Anna Broström och Nils-Olof Svensson

Inledning
Den övergripande ambitionen med de paleoekologiska ana
lyserna inom E22projektet är att beskriva valda aspekter av 
landskapsutvecklingen i undersökningsområdet, och främst 
kring fornsjön Vesan, ända tillbaks till tiden då land blott
lades i området genom Baltiska issjöns tappning vid Bill
ingen, omkring 9600 f Kr (Andrén m fl 2002 & 2007). Bland 
de faktorer som påverkat människors liv i området kan näm
nas klimatförändringar, förändringar i fauna och vegeta
tion, strandlinjeförskjutningar samt förändringar i havets 
produktivitet och salthalt. Kunskapen om den naturliga 
omgivning en utgör således en nödvändig förutsättning för 
de arkeo logiska tolkningarna.

De olika paleoekologiska analyserna syftar mer specifikt 
till information om:

• Områdets vegetations och kulturlandskapshistoria.
• Strandförskjutningens förlopp och variationer i Vesan

bassängen, framför allt för att kunna förstå bosätt
ningsmönster i området under olika tider.

• Lokal vegetation och spår efter användning och hantering 
av växtmaterial i aktivitetsområden och på boplatser.

Resultaten av de paleoekologiska undersökningarna inom 
projektet som helhet kommer att presenteras i en rapport, 
som färdigställs efter det att rapporterna över de enskilda 
lokalerna har publicerats.

För att förtydliga de arkeologiska resultaten från de en
skilda undersökningslokalerna har befintlig kunskap om kli
mat, strandlinjer, vegetation och fauna sammanställts i detta 
kapitel. Här redovisas även en del av de preliminära resul
tat av projektets paleoekologiska och arkeologiska under
sökningar som är av relevans för förståelsen av klimat och 

miljöförändringar. Att i ett inledande kapitel både redo
visa förutsättningar för landskapsanalysens genomförande, 
dvs kunskapsläget, och resultat från undersökningarna kan 
tyckas motsägelsefullt. Vi menar emellertid att resultaten 
avseende både arkeologiska lämningar och paleoekologiska 
analyser inte skulle kunna förstås endast mot bakgrund av 
det kunskapsläge som rådde före det att projektet påbörjades. 
Genom att kombinera studier av sedimentlagerföljden i Ve
sans centrala del med analyser av strandnära sediment från 
de olika lokalerna samt resultat av pollen och makrofossil
analyser från de arkeologiska lämningarna har vi fått ny kun
skap om miljöutvecklingen i området. De paleoekologiska 
undersökningarna har utgått från olika rumsliga och krono
logiska perspektiv. Det finns därför inte något helt själv skrivet 
sätt att presentera miljöbeskrivningar och resultat från paleo
ekologiska analyser. I detta kapitel har vi kombinerat behovet 
av en bred kontextualisering med mer avgränsade arkeolo
giska frågeställningar genom följande uppdelning:

• I avsnittet Klimatets, strandlinjens och landskapets föränder-
lighet kommer sambandet mellan arkeologin och de natur
vetenskapliga analyserna att diskuteras kort. I detta sam
manhang redovisas metoder och resultat ur ett perspektiv 
som betonar det generella och principiella. Ambitionen 
är att ge en bild av den allmänna utvecklingen av klimat, 
havsnivåer, flora och fauna i Sydskandinavien under Holo
cen. Denna generella beskrivning kompletteras med en 
kort redovisning av mer kortvariga förändringsprocesser.

• I avsnittet Vesanbassängen 9700 f Kr till nutid används ge
nerella och regionala data för att beskriva utvecklingen 
vid Vesanbassängen. Ambitionen är att ge en bild av ut
vecklingen från slutet av istiden till sänkningen av Vesan 
under 1800 och 1900talen.
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I såväl de olika analyserna som för rent illustrativa syften 
har terrängmodeller grundade på Lantmäteriets LIDAR
data (Light Detection And Ranging) använts [© Lantmäteriet 
i2012/892]. Höjddata är genererad genom laserscanning av 
landskapet från flygplan och har använts för att ta fram höjd
skuggade detaljkartor (för en beskrivning av metoden, se 
www.lantmateriet.se). De översiktliga modellerna har ut
gått från höjddata i ett rutnät med upplösningen 2 eller 5 m.

Klimatets, strandlinjens och 
landskapets föränderlighet
Femtontusen år har passerat sedan inlandsisen försvann från 
Listerlandet (Anjar m fl 2014) och under den tiden har stora 
variationer i klimatet, strandlinjen och landskapet påver
kat människans livsvillkor (figur I). För att kunna beskriva 
förändringarna i detta långa tidsperspektiv måste vi använda 
oss av flera parallella tidsskalor: årtal före nu (BP), årtal före 
och efter Kristi födelse (f Kr och e Kr), geologiska krono
zoner, östersjöstadier och arkeologiska perioder samt data 
om sommartemperatur, strandlinjeförskjutningen, vegeta
tionsutvecklingen och faunan (figur II).

Processer på global, regional (Skandinavien/Östersjön) 
och lokal (Listerlandet/Vesan) nivå har samverkat i de föränd
ringar som skett. Vid istidsmaximum var den globala havs
nivån 125 m under dagens, eftersom vattnet var bundet i in
landsisarna. En global temperaturökning frigjorde sötvatten 
ur istidens inlandsisar över Nordamerika och Skandinavien 
samt delvis över Antarktis och Grönland. Den skandi naviska 
inlandsisens mäktighet tyngde ned jordskorpan regionalt 

Figur I Strandförskjutningskurva för Blekingekusten, 14 500 år se-
dan till nutid (efter Berglund & Sandgren 2010, figur 10).

Figur II (till höger) Sammanställning av klimat, strandlinje, växtlighet 
och djurliv i Blekinge under de senaste 15 000 åren, redovisat tillsam-
mans med flera tidsskalor och kronologier: årtusenden före nutid, år-
tusenden före/efter Kristi födelse, arkeologisk kronologi, geologisk kro-
nologi och kronozoner. Figuren baseras på en figur av Liljegren (1999) 
på sidan 29 i Atlas över Skåne och har reviderats med uppgifter och 
data enligt nedan.

Gränserna mellan kronozonerna under sen- och postglacial tid har 
i huvudsak angivits enligt Björkman (2007). Gränsen mellan senglacial 
och postglacial tid (yngre dryas och preboreal) har dock angivits en-
ligt Björck m fl (1997). Sedan inlandsisen lämnade Blekinge har strand-
linjen ändrats på grund av världshavens nivå, landhöjningen samt att 
innanhavet Östersjön tidvis varit isolerat. De fyra Östersjöstadierna 
som kan urskiljas är: Baltiska issjön, Yoldiahavet, Ancylussjön och Lit-
torinahavet. Klimatet representeras här av en rekonstruktion av medel-
temperaturen (°C) i juli månad, som är en sammanställning av flertalet 
klimatstudier på hemisfär till regional skala samt för olika tidsperioder 
(enligt Björkman 2007). Den streckade linjen visar 16°C, som var medel-
temperaturen i juli månad i Skåne under nu rådande standardnormal-
period 1961–1990 (SMHI).

Strandlinjekurvan (m ö h) för Blekinge är baserad på informa-
tion om lägen för strandhak och strandvallar, lagerföljder i sediment 
från kustnära sjöar och havsvikar som visar vattendjup och salthalt 
samt submarina trädstubbar (Berglund & Sandgren 2010). Den har 
sedan justerats för de lokala isobaserna på grund av landhöjning 
efter inlands isens belastning över Listerlandet. Strandlinjekurvan 
baseras på kunskap genererad under de senaste 130 åren (De Geer 
1882; Holst 1899; Munthe 1902; Sandegren 1939; Ringberg 1971; Berg-
lund 1964, 1971; Mikaels son 1978; Björck 1981; Liljegren 1982; Yu 2003a 
& 2003b; Yu m fl 2003, 2004, 2005, 2007; Berglund m fl 2005; Andrén 
m fl 2007).

Växtligheten har rekonstruerats av Anna Broström med hjälp 
av en väl beprövad landskapsmodell, REVEALS (Sugita 2007; Bro-
ström m fl 2008), baserad på fossila pollen i en sedimentlagerföljd 
från Färske sjön i östra Blekinge (Berglund 1966; Berglund m fl 2006). 
Här visas den regionala vegetationsutvecklingen i östra Blekinge 
och sydöstra Småland: björk, gran, tall, al och vide, lövskog (inne-
hållande alm, ask, ek, lind, hassel), bok, en, ljung, gräsmark (inne-
hållande gräs, halvgräs, ängs- och bergssyra, smörblommeväx-
ter, svartkämpe, korgblommiga växter och mårväxter) samt odlad 
mark (innehållande korn, vete, råg och havre). Rekonstruktionen för 
period en före 9600 f Kr ska betraktas med försiktighet eftersom an-
delen träd möjligen kan vara överdriven av REVEALS. Under den här 
perioden är pollenproduktiviteten låg och långtransporterade pol-
len från kontinenten kan därmed ha stor inverkan på rekonstruk-
tionen (Åkesson m fl 2015).

De vanligaste vilda däggdjurens samt tamdjurens förekomst i 
södra Skandinavien, belagda genom benfynd i Skåne och Danmark, 
har reviderats baserat på Lepiksaar (1982), Arnesson-Westerdahl och 
Ericson (1987), Ekström (1993), Liljegren och Lagerås (1993), Jons-
son (1995, 1996), Kindgren (1995), Eriksson och Magnell (2001), Bro-
berg (2004), Eric son och Tyrberg (2004), Bennike m fl (2007), Aaris-
Sørensen (2009) samt Sørensen och Karg (2012), Magnell (under ut-
givning). Figuren har sammanställts av Anna Broström.
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Figur III Kartor som visar Listerlandet med beräknade strand linjer 
vid olika tidpunkter mellan 9700 f Kr och 2000 e Kr och de inom E22-
projektet undersökta lokalerna (röda stjärnor), från söder mot norr: 
Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 597, Norje Sunnansund, Norje 
Nordan sund, Norjeskogen & Norjegravfälten, Pukavikskogen och 
Gustavs torpsvägen.

Kartorna baseras på en terrängmodell med 5 m upplös ning, 
som utgår från Lantmäteriets LIDAR-data (Light Detection And Rang
ing), djupinformation från Lantmäteriets Vägkarta [© Lant mäteriet 

i2012/892] och därutöver djupdata från Sveriges geologiska undersök-
ning, Maringeologiska kartan, och från Iowtopo2 (Seifert m fl 2001). 
Terrängmodellen subtraherades med strandlinjenivån för respektive 
tidsperiod. Vesans utlopp vid Norje har överdrivits för att tydliggöra 
kontakten mellan Vesanbassängen och Östersjön. Lägen för andra 
eventuella utlopp visas i figur IX och X. Landskapets topografi har 
förändrats genom erosion och pålagring av sand och grus under An-
cylus- och Littorinatrangressionerna. Dessutom har området ställvis 
pålagrats med torv och gyttjelager, vilka kraftigt kompakterats efter 

9700 f Kr 9200 f Kr 8600 f Kr

7900 f Kr 7100 f Kr 6700 f Kr

6200 f Kr 6000 f Kr 5400 f Kr
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uppodlingen. Kustlinjernas och Vesansjöns rekonstruerade utsträck-
ning, baserat på höjdmodellen för dagens marknivå, är därför endast 
approximativ. På kartan för 1814 e Kr är Vesans utsträckning base-
rad på lantmäterikartor från perioden 1805–1826 enligt den kartsam-
manställning av Kungliga Lantbruksakademin som återges i figur XXI.

De havsnivåer som använts för respektive årtal är: 9700 f Kr: +20 
m ö h, 9200 f Kr: -17 m, 8600 f Kr: +4,74 m, 7900 f Kr: -0,04 m, 7100 f Kr: 
-2,37 m, 6700 f Kr: +0,65 m, 6200 f Kr: +2,88 m, 6000 f Kr: +3,45 m, 5400 
f Kr: +6,36 m, 4300 f Kr: +6,98 m, 3500 f Kr: +5,31 m, 2800 f Kr: +4,64 m, 

1800 f Kr: +4,10 m, 500 f Kr: +1,18 m, 500 e Kr: +0,70 m, 1000 e Kr: +0,45 
m, 1814 e Kr: +0,04 m och slutligen nutid 0 m ö h. Turkos färg anger 
att det med största sannolikhet funnits en insjö i Vesansänkan un-
der respektive tid. Denna sjös utbredning är dock osäker. Möjligen 
kan Vesansänkan ha hyst vatten av insjökaraktär även under några 
andra tidsperioder. Ljusbrun färg i kartan 2000 e Kr visar torrlagda 
områden i Vesansänkan belägna under dagens havsnivå. I huvudsak 
motsvarar detta utbredningen av organisk jordart (jfr figur IV). Kar-
tor av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad.
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och då isen började tunnas av påbörjades en landhöj ning 
som pågår än i dag och som varierar geografiskt, be roende 
på att isens mäktighet skiftade. Den lokala förändringen av 
strandlinjen beror på en kombination av den stigande globala 
havsnivån och den regionala och lokala landhöj ningen (De 
Geer 1888, 1890; Björck & Svensson 1994; Lambeck & Chap
pell 2001). De regionala skillnaderna i landhöjning har påver
kat Östersjöns utloppsförhållanden och under två perioder 
har Östersjöbäckenet varit isolerat från världshaven. Land
höjningen vid Listerlandet och Vesan har än i dag inte helt 
avstannat, men balanseras ganska exakt av en stigande havs
nivå. Fortfarande höjs dock större delen av Sverige relativt 
havets nivå, som mest i Ångermanlands kusttrakter, med 
nästan 0,1 m per år. Sammantaget har detta resulterat i ett 
komplext mönster av transgressioner, stigande vattenstånd, 
och regressioner, fallande vattenstånd (Björck 1995) (figur 
III). Blekinge har av flera skäl blivit ett nyckelområde för 
forsk ningen kring Östersjöns utveckling (t ex Berg lund 1964, 
1971; Liljegren 1982; Berglund & Björck 1994; Yu m fl 2004; 
Berglund m fl 2005; Berglund & Sandgren 2010).

På en global skala påverkade sötvattenstillförseln i de 
salta världshaven hela djuphavscirkulationen och havsström
marna, något som i sin tur påverkade klimatet och orsakade 
perioder av tillbakagång i den generella temperaturökning en. 
Detta var fallet framför allt i Nordatlanten, där smältvatten 
från den nordamerikanska inlandsisen orsakade upp repade 
perioder av nedkylning av havstemperaturen och där havs
isens sydliga utbredning hade inverkan på klimatet även re
gionalt i Skandinavien under senglacial och postglacial tid. 
Relevanta exempel på detta är kalla perioder såsom yngre 
dryas och tiden kring 6200 f Kr, då årsmedeltemperaturen 
sjönk ett par respektive en grad och förblev låga under flera 
hundra år (Björck m fl 2002). Vi återkommer till den senare 
köldperioden mer detaljerat nedan.

I flera naturliga arkiv såsom isborrkärnor, marina sedi
ment, sediment från sjöar och våtmarker samt årsringar i träd 
kan vi följa både klimatförändringar och landskapets utveck
ling sedan istiden. Djurben från torv och gyttjelager och 
arkeologiska utgrävningar gör att vi kan följa djurens invand
ring. Dessa data används som klimat eller miljöapproxima
tioner, s k proxies (t ex Mann m fl 2008). Dateringsmetoder 
och analysmetoder förbättras ständigt, vilket gör att tidsupp
lösningen blir mer detaljerad och att snabba förändringar i 
klimat och miljö kan upptäckas. Möjligheten att kombinera 
miljö och klimatdata med modeller som beskriver rumsliga 
processer på global, regional och lokal nivå har ytterligare 
ökat vår kunskap om hur förändringarna gått till. Ett bra 
verktyg för att följa landskapsutvecklingen i Vesanområdet är 
att använda en kombination av jordartskartor, topografi och 
kännedom om strandlinjer under olika tidsperioder.

Jordartskartan visar den rumsliga utbredningen av jord
arter som deponerats under istiden, under isavsmältningen 
samt under postglacial tid (figur IV). Urberget går i dagen 

på höjderna vid Ryssberget och Listershuvud. För övrigt är 
berggrunden täckt av morän, som i flera områden överlagras 
av isälvsgrus och sand, som avsatts under isavsmältningen. 
Därefter har sand och finkornigare sediment avsatts i strand
nära respektive djupare vatten under Östersjöstadier med 
högre vattennivåer än i dag. Slutligen har organiska sedi
ment och torvmarker bildats när organiskt material avsatts 
i havsvikar, sjöar och mossar. I nedanstående beskrivningar 
av strandlinjeförändringarna använder vi jordartskartan som 
stöd för tolkningen av landskapsförändringarna.

Det finns också långsiktiga generella förändringar som 
förvisso är kopplade till klimatet, men som har en egen dyna
mik. Exempelvis avsätts hela tiden organiska avlagringar på 
sjöarnas botten och från kanterna växer de sakta ihop (Ter
rell & Perfetti 1989:17). Till skillnad från sjöarna befinner sig 
torvmarkerna i en pågående expansion. Som exempel kan 
nämnas att vid vår tideräknings början täckte torvmarkerna 
ca 7 % av markytan i sydvästra Småland, nu är ca 25 % täckt 
av torvmarker (Lagerås 2003; 2004:148). Till andra lång
samma naturliga förändringar hör försurningen av marken 
och urlakningen av mineraler och näringsämnen (Norton 
1990:215; Roberts 1998:238 f; Welinder 1998:38 f).

NÅGRA ORD OM KRONOLOGI OCH TERMINOLOGI
Som framgått ovan finns det numera goda förutsättningar att 
med naturvetenskapliga metoder tämligen exakt datera hän
delser och förändringar i naturmiljön. Metodutveckling en 
har gått snabbt, vilket avspeglas av att citerad litteratur i 
naturvetenskapliga artiklar sällan är äldre än något tiotal år, 
om syftet inte är att ge en bakgrund. Inom arkeologin, och 
speciellt inom stenåldersforskningen, används ofta upp till 
hundra år gamla publikationer för direkta jämförande ana
lyser. Detta har medfört att det i den arkeologiska littera
turen inte sällan förekommer oklara och ibland motsägan de 
beskrivningar av sambandet mellan arkeologiska kulturer och 
naturvetenskapligt baserade kronologiska indelningar. Ex
empelvis har begreppen pollenzoner och kronozoner inom 
arkeologin ofta använts på ett osystematiskt och oförklarat 
sätt. Också de tidsmässiga avgränsningarna har varierat över 
tid, bland annat på grund av att olika halveringstider används 
vid rapporteringen av 14Canalyser. Det finns också i littera
turen olika åsikter om vilka tidsmässiga avgräns ningar som 
bör gälla för de arkeologiska kulturerna (Persson 2012:23 ff). 
Vi har valt att använda kronozonerna som en grundläggande 
tidsenhet för framställningen. De är från början beskrivna 
av Mangerud m fl (1974). Avgräns ningarna i 14Cår är sedan 
dess, med något skiftande resultat, kalibrerade till kalenderår 
(Walanus & Nalepka 2010). Inom E22projektet har vi använt 
Leif Björkmans bok Från tundra till skog (2007) som utgångs
punkt för uppdelningen, förutom gällande över gången mel
lan senglacial och postglacial tid (yngre dryas–preboreal), där 
vi har följt Björck m fl (1997) och satt gränsen vid 9600 f Kr.



35

Klimat, strandförskjutning och landskaps utveckling i Vesanområdet under 11 700 år

vägområdet
organisk jordart
lera
silt
sand
grus
sten/block
isälvssediment, sand/block
moränlera
morän
berg/morän
berg
fyllning
övrigt
vatten

N

0 2 500 5 000 m

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

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

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

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

Det ska understrykas att daterade prover från arkeologiska kon-
texter, till synes belägna under den beräknade strandlinjen, gällande 
framför allt tiden för Ancylussjöns transgression och regression samt 
tiden för den första Littorinatransgressionen, föranleder viss revi-
sion av strandförskjutningens förlopp under dessa perioder. Detta 
diskuteras mer ingående i föreliggande kapitel. Figuren har samman-
ställts av Elisa beth Rudebeck.
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Om inget annat framgår av texten är alla tidsangivelser 
uttryckta i kalenderår före och efter Kristi födelse. Samtliga 
tidsmässiga uppdelningar står att finna i figur II. Som jäm
förelse och generell översikt visas i figur V en mer detaljerad 
tidsskala med strandförskjutningskurvan och 232 daterade 
prover från arkeologiska lämningar på de inom E22projektet 
undersökta lokalerna och från naturliga lagerföljder vid loka
lerna och i centrala Vesan.

Beskrivningen av Vesanbassängens naturgeografi under 
de senaste 11 600 åren utgår från hur närmiljön torde ha tett 
sig för de människor som besökte eller bodde i området. 
När det gäller tiden från isavsmältningen till Littorinahavets 
maximum har vår uppdelning i olika avsnitt grundat sig på 
de varierande strandlinjerna och när det gäller tiden mellan 
4300 f Kr och 1000 e Kr är det främst den arkeologiska pe
riodindelningen som varit utgångspunkt för uppdelningen. 
Gränsen mellan de två sista perioderna har dragits 1814, efter
som det var då de första försöken att dika ut Vesan inleddes.

Vesanbassängen 9700 f Kr till nutid
VESANBASSÄNGEN SOM INSJÖ, CIRKA 9700–8700 f Kr
Enligt lervarvskronologin började den globala värme period 
som fortfarande pågår år 9704 f Kr (Björck m fl 2002). Vid 
denna tid låg Vesanbassängen som mest ca 17 m under den 
Baltiska issjöns yta (figur I) och under vinter halvåret av sattes 
i det djupa vattnet lera som transporterats med smältvatten 
från inlandsisen. Vattenrörelserna sorterade moränmateria
let, vilket resulterade i de renspolade klippor och klapper
stensfält som nu återfinns på höjderna runt Vesanbassäng en 
(Björk 2010). På grund av det varmare klimatet och den 
smältande inlandsisen öppnades en passage vid Billingen, 
där Baltiska issjön tappades ut i Västerhavet. Att datera tapp
ningen är svårt eftersom händelsen inträffar mitt i en platå 
på 14Ckalibreringskurvan (Andrén m fl 2007). Med hjälp 
av lervarvskronologi har Andrén m fl (2002) date rat tapp
ningen till 10 800 varvår BP, vilket korrelerat med isvarvs
kronologi från Grönlandsisen ger en datering till ca 9610 
f Kr. Svensson (1989, 1991) korrelerar Baltiska issjöns tapp
ning till strandvallssekvenserna på bland annat Listers huvud 
och anser att tappningen skedde i nivåintervallet 17 m över 
till 8 m under dagens havsnivå på södra Lister landet (jfr figur 
I, IIIa–c, VIa & b).

Det nya innanhav som bildades benämns Yoldiahavet och 
eftersom landhöjningstakten fortsatt var relativt hög skedde 
en ganska snabb regression av havsnivån under detta skede, 
på Listerlandet ned till minst 17 m under dagens havsyta 

Figur VIa Skandinavien med inlandsisen och vattennivåer i Östersjö-
bassängen 9700 f Kr. Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad. Skala 1:20 000 000. 

Kartserien med paleogeografiska rekonstruktioner för Skandi-
navien och dess omgivningar (figur VIa, VIb, XI, XV) har tagits fram 
digitalt med utgångspunkt från en digital modell över dagens topo-
grafi samt djupförhållanden i havet och större sjöar. Från denna 
topografi har sedan subtraherats en modell för fornstrandlinjens 
nivå för respektive skede. Modellen för dagens topografi och djup 
baseras på egna digitalisering ar av kartor och sjökort, batymetri från 
Östersjön, Kattegatt och Skagerack från Seifert et al (2001), baty-
metri för Nordsjön från ”Terrainbase” (NGDC, National Geophysical 
Data Center, Boulder, USA) samt landtopografi från höjdmodellen 
”GLOBE” (NGDC). Modellerna för fornstrandlinjernas nivå har inter-
polerats från ett stort antal studier. Inlandsisens utbredning följer 
Lundqvist & Saarnisto (1995).

Figur VIb Skandinavien med inlandsisen och vattennivåer i Östersjö-
bassängen 9100 f Kr. (Jfr figur VIa). Karta av Nils-Olof Svensson, Hög-
skolan i Kristianstad. Skala 1:20 000 000.
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Figur VII Postglacial sand och grus (orange) enligt Jordartskartan (© 
Sveriges geologiska undersökning) på LIDAR-baserad karta [LIDAR-
data: © Lantmäteriet i2012/892]. Modellen har utgått från höjddata i 
ett rutnät med upplösningen 2 m. Huvuddelen av den sand och grus 
som deponerats i Vesanbassängen under Holocen kommer från Lit-
torinatransgressionen. Det förekommer dock också sand och grus 

N
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från Ancylustransgressionen samt flygsand från tiden efter att havet 
sjunkit till sin nuvarande nivå. Vid de arkeologiska undersökningarna 
inom E22-projektet visade det sig att det förekom äldre välbevarade 
markytor under lager av postglacial sand och grus. Kartan är fram-
ställd av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad, och Carl Pers-
son. Skala 1:125 000.
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Figur VIII Sektion mot sydväst i västra schaktkanten vid Lussa-
backen norr. Den vita pilen pekar på den ”svarta randen”, som är 
ett resultat av naturliga processer som hänger ihop med Ancylus-
transgressionen. Trots den tydliga mörkfärgningen rör det sig inte 
om kulturlager. På sina ställen har dock lagret varit en markyta, 
vilket framgår av fynd av o störda koncentrationer av litiska mate-

rial. Endast några meter från den i bilden synliga profilen påträf-
fades i anslutning till det undre mörka lagret (tidigmesolitisk nivå) 
en hydda som daterats till ca 8400 f Kr (hydda 1, Lussabacken norr; 
Björk m fl denna rapport). Profilen kompletterar figur IV och VII och 
visar hur sand och grus från Littorinatransgressionen överlagrar och 
döljer det äldre landskapet. Foto: Blekinge museum.

(Andrén m fl 2007). Eftersom sötvatten under de första år
hundradena strömmade ut via grundare passager norr om 
Billingen kunde saltvatten från Västerhavet inledningsvis 
inte nå Yoldiahavet. Från ca 9300 f Kr finns det dock tyd liga 
spår av saltvatteninflöde och under efterföljande 300 åren var 
Yoldiahavet en brackvattensjö, men från ca 9000 f Kr var 
vattnet åter sött (Svensson 1989; Wastegård m fl 1995; Andrén 
m fl 2007). Den biologiska produktiviteten i Yoldiahavet var 
tämligen låg, möjligen var miljön rikare under perioden med 
bräckt vatten (Heinsalu 2000).

Redan omedelbart efter istidens slut fanns vikare i 
Östersjöbassängen (figur II). Det finns få fynd av fiskben 
från denna tid som kan belysa fiskfaunan. Genetiska stu
dier av olika laxstammar runt Östersjön tyder på att laxen 
fanns redan i den Baltiska issjön (Säisä m fl 2005). Den vår
lekande strömmingen fanns sannolikt i Yoldiahavet redan 
från dess tidigaste stadium (Ojaveer & Kalejs 2005). Det 
förefaller tro ligt att det också från Yoldiahavets tidigaste 

stadier fanns kallvattenanpassade arter, såsom lake, gädda 
och röding. Från den tid när saltvatten bröt in finns fynd av 
kolja och vitling i Mellansverige (Liljegren & Lagerås 1993). 
Sannolikt har även andra saltvattensfiskar funnits i Yoldia
havet under denna period.

Den snabba uppvärmningen under den preboreala krono
zonen avbröts ca 9400–9200 f Kr av kortvarig avkylning 
som brukar benämnas den preboreala oscillationen (Björck 
m fl 1997; Rasmussen m fl 2007; Van Der Plicht m fl 2004). 
Efter denna kallare period blev klimatet varmare och tor
rare i södra Sverige, vilket indikeras av en ökad frekvens 
av skogsbränder och lägre vattennivåer i insjöarna. De låga 
vatten nivåerna tycks ha kulminerat ca 8550 f Kr (Greisman 
& Gaillard 2009; Digerfeldt 1988; Hammarlund m fl 2003).

I början av preboreal tid kan vegetationen beskrivas som 
en lågväxt tundravegetation dominerad av gräs, vide, en
buskar och dvärgbjörk. Efter den preboreala oscillationen 
minskar de öppna markerna och björken blir alltmer domine

stolphål, järnålder

tidigmesolitisk nivå

mellanmesolitisk nivå
(hyddorna)

överlagring av 
Littorinahavet

matjord
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rande. Några hundra år senare invandrar tall och asp följda av 
hassel, som efter ytterligare några hundra år kom att konkur
rera ut björken och tillsammans med tallen dominera skogen.

Eftersom Listerlandet legat under vatten fram till Baltiska 
issjöns tappning omkring 9600 f Kr är det först vid denna 
tid som de för Sydskandinavien tidiga arterna ren och fjäll
räv m fl kunnat invandra till området. Älg, uroxe, visent och 
björn invandrade under tidig preboreal tid. När björkskog en 
tätnade och tall och hassel expanderade kom arter som vild
svin, bäver, räv, kronhjort och rådjur. Först att försvinna 
på grund av vegetationsförändringarna var renen, följd av 
visenten (se figur II och referenser i figurtexten).

Det finns inte några nutida miljöer som påminner om 
tidig postglacial tid i Sydskandinavien. Under en övergångs
period fanns det, trots en relativ hög temperatur, nästan inga 
träd, eftersom det varken fanns humusskikt eller träd som 
kunde sprida frön. Även faunan kan ur ett nutida perspektiv 
tyckas märklig, då arktiskt anpassade djur kunde uppträda 
samtidigt med mer värmekrävande arter.

Norje Sunnansund

Damm 6

Bro 597

Lussabacken norr

preboreal tid?

tidig preboreal tid

7900–6700 f Kr

Figur IX Äldre utlopp från Vesanbassängen med en vattennivå 
i Vesan bassängen på omkring 0 m ö h markerad på LIDAR-kartan 
[LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Modellen har utgått från 
höjddata i ett rutnät med upplösningen 2 m. Det nordligaste ut loppet 
var topografiskt distinkt och återfinns som utlopp B i figur X. Det 
mellersta utloppet från tidig preboreal tid framkom vid den arkeo-
logiska undersökningen av Damm 6. Det som i LIDAR-modellerna 
framstod som en svag försänkning visade sig vid undersökningen 

Vesanbassängens topografi under denna period är svår att 
rekonstruera. Senare transgressioner har omgestaltat land
skapet både genom att erodera material och genom att depo
nera stora mängder sand och grus längs de dåtida kustlin
jerna. Omfattningen av dessa processer antyds av de post
glaciala jordarternas utbredning runt Vesanbassängen (figur 
IV). Förekomsten av morän på kartan påvisar möjligheten 
av en ursprunglig markyta under preboreal tid. Det är dock 
också möjligt att moränen eroderats fram av senare transgres
sioner. Preboreala markytor under den postglaciala sanden 
har vid flera tillfällen dokumenterats inom ramen för E22
projektet (Björk m fl denna rapport; Fendin m fl under ut
givning). Det finns alltså ett delvis bevarat landskap som är 
äldre än Ancylustransgressionen. Detta landskap är dock en
dast glimtvis synligt i dagens topografi (figur VII & VIII). 
Genom att mesolitiska fynd från två perioder påträffats vid 
två separata utlopp på ungefär samma höjd (figur IX) före
faller det troligt att Vesanbassängens pasströskel varit belä
gen på ca 0 m ö h (figur X).

vara ett distinkt utlopp fyllt av gyttja och torv. Det sydligaste ut-
loppet är mer hypotetiskt och bygger främst på koncentrationen av 
preboreala flintkoncentrationer i den norra delen av Lussabacken 
norr (Björk m fl 2015). Platsen var täckt av tjocka sandlager (se figur 
VII), varför det var svårt att bedöma hur området gestaltat sig före 
Littorinatransgressionen. Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i 
Kristianstad, och Carl Persson. Skala 1:25 000.
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Figur X LIDAR-karta över Vesanbassängen [LIDAR-data: © Lant-
mäteriet i2012/892] med en inritad vattennivå på omkring 0 m ö h, 
vilket inte torde vara mycket över bassängens naturliga pasströskel 
före det att fördjupningsarbetet av Norje Sund inleddes år 1814 (Björk 
2010). Modellen har utgått från höjddata i ett rutnät med upplösnin-
gen 2 m. Eftersom landskapets topografi förändrats genom att sand 
och grus eroderats och avsatts under Ancylus- och Littorinatrans-
gressionerna, och området dessutom pålagrats med torv och gyttje-
lager, så är sjöns rekonstruerade utsträckning, baserad på dagens 
marknivå, endast approximativ. Tre låglänta passager in till Vesan 
har identifierats i terrängen. På kartan har dagens utlopp Norje Sund, 
markerats med A. Detta har med mindre modifieringar varit aktivt 

under historisk tid. En äldre delsträckning av utloppet, med början 
intill boplatsen Norje Sunnansund, var aktiv före Littorinatransgres-
sionen och markeras med B. I södra delen av Vesan, vid Sölve, finns 
i dagens terräng ytterligare en lågpassage in till Vesan, markerad 
med C. I dag återfinns i denna senare passage ett dike, nu rinnande 
ned mot Vesan, men före utdikningen 1927 i riktning ned mot havet i 
Sölvesborgsviken. Passpunkten för detta utlopp synes ligga i dikets 
förlängning strax söder om Sölvevägen, i ett område där markytan 
som lägst är ca 1,3 m ö h. Då Vesan bassängens tillrinningsområde är 
tämligen begränsat är det möjligt att vattennivån under torrare pe-
rioder varit lägre än pasströskeln, varvid bassängen saknat utlopp. 
Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. Skala 1:62 500.
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När de första människorna någon gång efter Baltiska is
sjöns tappning nådde Vesanbassängen bör de ha mött en in
sjö. Under en kort period omedelbart efter att klimatet för
bättrats har sjöns biologiska produktion troligen varit låg. 
Ett snabbt varmare klimat, riklig tillgång på mineraler och 
näringsämnen samt ett högt pHvärde bör dock ha med
fört att produktiviteten fort ökade till en relativt hög nivå 
(Diger feldt & Håkansson 1993). Sannolikt var den bio logiska 
produktionen i insjöarna högre än i Yoldiahavet. Efter som 
sjön i Vesanbassängen hade ett litet tillrinnings område (ca 
42 km2) är det möjligt att klimatförändringar påverkade 
sjöns vattenstånd. Det kan följaktligen inte uteslutas att sjön 
tidvis haft en vattennivå som legat under utloppströskeln, 
som troligen har varit omkring 0 m ö h. Sjön har i så fall 
saknat utlopp. Uppgifter om fynd av flintor vid rensningen 
av Västra Orlundsån (Möllebjörkekanalen) vid utgrävnings
lokalen Norje Nordansund och fyndet av en kraftig lan
cettmikrolit, som typologiskt dateras till preboreal tid, vid 
utredningsgrävning av Yta 7 ute i Vesanbassängen skulle 
kunna förklaras av perioder med lågt vattenstånd (Fendin 
m fl under utgivning; Henriksson & Björk 2015). Under fuk
tigare perioder avvattnades dock sjön av en mindre å. Vid 
undersökningslokalerna Damm 6 och Bro 597, i omedelbar 
anslutning till utloppet, påträffades flintfynd som visar att 
detta utlopp varit i funktion under tidig preboreal tid (figur 
IX; Björk m fl 2016). Topografin och stratigrafiskt låsta fynd 
låter oss ana ytter ligare ett utlopp vid Lussabacken norr, ca 
500 m söder om det ovan beskrivna utloppet (figur IX). Med 
utgångs punkt från 14Cdateringar av arkeologiska lämnin
gar bör detta utlopp ha fungerat under slutet av den här dis
kuterade perioden (ca 8500 f Kr) (Björk m fl denna rapport). 
En alternativ tolkning är att fynden avsatts vid ett sund ska
pat av den stigande Ancylussjön.

De arkeologiska fyndplatserna i sydöstra Sverige från 
denna tid är förhållandevis få. Delvis kan detta förhållande 
förklaras av att Yoldiahavets kuster numera ligger under 
havsytan. Skillnaden gentemot den stora mängden samtida 
boplatser i Bohuslän kan dock inte endast förklaras av detta 
förhållande. Sannolikt ska de kanske uppemot 10 000 tidig
mesolitiska boplatserna runt Uddevalla förstås i ljuset av om
rådets extremt rika marina resurser (Schmitt m fl 2006). 
Dessa resurser kan inte på något sätt likställas med det rela
tivt näringsfattiga Yoldiahavet. Eftersom Öresund var torr
lagt var det södra Östersjöområdet inte en naturlig del av 
det starkt marint präglade sociala nätverk i Västerhavet som 
brukar benämnas Hensbackakulturen. Man kan dock notera 
att det i Blekinge under den första delen av preboreal krono
zon fortfarande fanns goda förutsättningar för en paleolitisk 
livsstil, präglad av jakt på migrerande klövvilt. Mycket ty
der på att de grunda och relativt näringsrika insjöarna var av 
mycket stor betydelse under denna tid. Från Polen finns ex
empel på ett systematiskt fiske av lekande gädda. Resultaten 
har presenterats under rubriken Harvesting pike at Tlokow 

(Schild m fl 2003), vilket säger något om fiskets omfattning. 
Sjöarna utnyttjades dock inte bara för fiske. Genom pil
spetsars placering i påträffade djurskelett vet vi också att en 
ofta använd jaktmetod var att driva ut djuren i vatten för 
att sedan beskjuta och harpunera dem från en båt (Lars
son 2009). Vattenvägarna under preboreal kronozon var en 
viktig förutsättning för de sociala nätverken. Ur ett arkeo
logiskt perspektiv uppfattar vi dessa rörelser av människor 
och idéer som mönster av boplatser och spridningar av rå
material (Persson 2012). Sjön i Vesanbassängen var utifrån 
beskrivningen ovan en plats som vid vissa årstider måste ha 
erbjudit rika resurser för besökande människor.

VESANBASSÄNGEN VID ANCYLUSSJÖNS STRAND, 
CIRKA  8700–7900 f Kr
Den kraftiga landhöjningen ca 8800 f Kr medförde att Yoldia
havets utlopp i Mellansverige torrlades. Den avsnörda söt
vattenssjön i Östersjöbäckenet benämns Ancylussjön. I den 
södra delen var landhöjningstakten lägre, varför Ancylussjön 
tippades söderut, vilket resulterade i en snabb transgression 
i södra delen av Östersjöbäckenet. Transgressionen dränkte 
stora beskogade ytor och på Ancylussjöns stränder ansam
lades sannolikt stora mängder drivved (Lundqvist 1965; Pers
son 1978; Svensson 1989). I Blekinge nådde transgressionen 
höjder på 5–6 m ö h (Mikaelsson 1978; Liljegren 1982; Berg
lund & Sandgren 2010) (figur XI). I samband härmed av
lagrades leriga och sandiga Östersjösediment ovanpå de ter

Figur XI Skandinavien med inlandsisen och vattennivån i Östersjö-
bassängen 8500 f Kr (jfr figur VIa). Karta av Nils-Olof Svensson, Hög-
skolan i Kristianstad. Skala 1:20 000 000.
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restriska och limniska avlagringarna från den tidigare lågvat
tennivån. Resultatet blev den så kallade ”svarta randen” (figur 
VIII) som ofta observeras vid djupgrävningar i Kalmartrak
ten och i Blekinge (Holst 1899; Munthe 1902; Svensson 2001). 
Det mörka lagret har på vissa platser bildats av limniska sedi
ment, på andra platser av torvbildningar och på ytterligare 
andra platser av jordmåner. Att lagret är mörkfärgat har olika 
orsaker. Ibland innehåller det delvis nedbrutet organiskt ma
terial, ibland kolpartiklar från närliggande kulturlager eller 
boplatser och ibland har jordmånsprocesser fällt ut järn el
ler mangan nära den dåvarande markytan. Lagret markerar 
den topografi som existerat på ställen som över svämmats av 
postglaciala transgressioner men är alltså, trots den mörka 
färgningen, inte ett kulturlager.

Vid Ancylustransgressionens kulmination omkring 8300 
f Kr avlagrades ofta strandvallar eller framsvallades strandhak. 
När Östersjön funnit ett nytt utlopp till Västerhavet, troligen 
genom sydvästra Östersjön och Stora Bält, avbröts transgres
sionen. Det nya utloppet fördjupades snabbt och sänkte An
cylussjöns vattenyta till Västerhavets nivå. Regressionen var 
inledningsvis snabb, i Blekinge omfattade den ca 7 m och vid 
Oskarshamn 8–10 m (Svensson 1989; Björck 1995). Daterin
gen av såväl transgressionen som regressionen är av flera skäl 
osäker. Det kan också noteras att regressionen berodde på att 
utloppet eroderades. Denna process kan ha varit så snabb att 
det även med prover med låg standardavvikelse är svårt att 14C
datera händelseförloppet. Utifrån tillförlitliga arkeologiska da
teringar från ett par lokaler inom E22projektet framgår att 
regressionen skett kort efter 8400 f Kr. Välbevarade flintkon
centrationer på lokalen Lussabacken norr antyder att den haft 
ett snabbare förlopp än vad som framgår av den beräknade 
strandlinjeförskjutningskurvan (Björk m fl denna rapport; 
Fendin m fl under utgivning) (figur I & V).

Den här diskuterade perioden ligger i slutet av den prebo
reala kronozonen. Under denna tid med stabilt och varmt 
klimat blir tall och asp vanligare i den allt tätare skogen. 
Hasseln expanderade ca 8500 år f Kr och några hundra år 
senare existerade en skogstyp som närmast kan beskrivas som 
en tallhasselskog (Berglund m fl 2006; Björkman 2007). 
Hasselnötskal påträffas ofta på mesolitiska boplatser. Ska
lets motståndskraft gör nöten hållbar och lagringsbar och 
detta, tillsammans med det höga energivärdet, gör att dess 
ekonomiska betydelse knappast kan överskattas. Att hassel
nötskal ofta är välbevarade kan dock ha medfört att arten 
är överrepresenterad i förhållande till andra ätbara växter 
(Regnell 2011).

Den tätnande skogen missgynnade visenten och järven. 
Bland de gynnade arterna vid denna tid kan nämnas kron
hjort, rådjur och vildsvin (figur II). Den fiskfauna som kom 
med inflödet av saltvatten under det tidigare Yoldiahavet var 
vid denna tid försvunnen. De flesta av de sötvattensfiskar 
som finns i dagens Östersjö existerade även i Ancylussjön. 
Eftersom sjön var en näringsfattig klarvattensjö gynnades 

dock arter som var anpassade till en sådan miljö, exempel
vis abborre, hornsimpa, sik och lake. Vikaren finns kvar i 
Östersjön sedan Yoldiahavets tid (Berglund & Sandgren 
2010; Liljegren & Lagerås 1993).

Vesanbassängen var under denna tid en lakustrin miljö. 
De människor som vistades i området kunde blicka ut över en 
stor lagun i Ancylussjön (figur XII). Det är svårt att beskriva 
topografin i anslutning till Vesanbassängen under denna pe
riod, då landskapet omformats av senare transgressioner. Un
der denna tid dyker de första tydliga tecknen på en marint an
passad kultur upp i Östersjöbassängen. Genom välbevarade 
och väldaterade boplatser från Mellansverige vet vi att män
niskor vid denna tid var kompetenta sjöfarare och säljägare 
(Pettersson & Wikell 2013). Förmodligen följde kontaktled
erna kusterna runt södra Östersjön. Då Öresund var torrlagt 
kunde man inte nå Västerhavet vattenvägen, vilket avspeglas 
av de få fynden av sydskandinavisk flinta från denna tids
period. Det lakustrina landskapet i Vesanbassängen utgjorde 
en utmärkt miljö för exploatering av havsbandets resurser. 
För de som färdades längs kusten var Vesanbassängen en 
skyddad, men ändå lättillgänglig plats.

VESANBASSÄNGEN SOM INSJÖ, CIRKA 7900–6600 f Kr
Vesanbassängen blev ca 7900 f Kr åter en insjö, vilket den var 
tills Littorinatransgressionen nådde bassängen ca 6700 f Kr 
(figur I & V). Ancylusregressionen, som nådde ca 2,5 m under 
nuvarande havsnivå, avslutades ca 7450 f Kr. Det tidiga skedet 
av Littorinahavet, som i äldre litteratur benämns Mastogloia
havet, varade mellan 7450 och 6500 f Kr. Perioden karak
täriserades av att begränsade mängder saltvatten nådde södra 
delen av Östersjöbassängen via Stora Bält och Fehmarn Bält 
(Björck 1995). Genom topografin och de arkeologiska un
dersökningarna har vi en klar bild av var insjöns förbindelse 
med havet legat och hur den omedelbara omgivningen sett 
ut (figur IX). Många av oklarheterna som diskuterats ovan i 
samband med den tidiga preboreala sjön i Vesanbassängen 
gäller dock även för denna period. Stora delar av den dåtida 
topografin är omformad av erosion och dold under avlagrin
gar från Littorinatransgressionen och det är svårt att veta hur 
vattenståndet i sjön fluktuerat under perioden.

Den här beskrivna perioden inföll under boreal och tidig 
atlantisk kronozon. Den årliga medeltemperaturen var under 
den boreala kronozonen något högre än i dag och med en sti
gande trend under perioden (Antonsson 2006:27 f). Klimatet 
i Blekinge bör då ha liknat det som nu råder i Centraleuropa 
(Brown m fl 2012). Ett tydligt tecken på allt varmare som
rar var invandringen till Sydskandinavien av den europeiska 
kärrsköldpaddan ca 7800 f Kr (Sommer m fl 2007). Från ca 
7 900 f Kr verkar klimatet ha blivit mer maritimt, med ökad 
fuktighet och varmare vintrar. Som en konsekvens av detta 
hade insjöarna höga vattennivåer under hela den boreala kro
nozonen (Digerfeldt 1988). De högre vintertemperaturerna 
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Figur XII Vesanbassängen vid en vattennivå på ca 4 m ö h (ca 8600–
8300 f Kr) [LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Modellen har ut-
gått från höjddata i ett rutnät med upplösningen 2 m. Stora delar 
av markytan mellan 4 och 9 m ö h är omformad av den senare Lit-
torinatransgressionen (se figur VII). Den egentliga markytan från 

denna tid är alltså till stora delar omgestaltad av erosion och dold 
under deponerad sand och grus. Sannolikt var den stora ön (Lis-
terlandet) öster om Vesanbassängen egentligen ett mer uppbrutet 
skärgårdslandskap. Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad. Skala 1:125 000.
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medförde förändringar i skogsmiljön, som blev mer artrik. I 
tallhasselskogen blev inslaget av ädellövträden ek, alm, lind, 
ask och lönn vanligare. Denna utveckling gynnade kronhjort 
på bekostnad av älg och uroxe (Magnell, under utgivning).

I pollendiagram från östra Blekinge (Berglund 1966; 
Berg lund m fl 2006) kan man se en mycket påtaglig förän
dring ca 7500 f Kr. Då invandrade alen och den etablerade 
sig mycket snabbt på våta, oftast tidvis översvämmade, om
råden, vilka torde ha varit bevuxna med lägre vegetation av 
örter, gräs och halvgräs samt sälgsnår. Dessa, före alens in
vandring, öppna marker, var av mycket stor betydelse för 
det betande viltet. Troligen försvann med alens etablering 
direkt en väsentlig del av dessa betesmarker och sannolikt 
påverkades både artsammansättningen och storleken på vilt
beståndet påtagligt.

Det relativt stabila klimatet avbröts dock av en tydligt 
kallare period, benämnd 9.3 kyr event (kyr = kiloyear). San
nolikt orsakades den hastiga klimatförsämringen av ett in
flöde av sötvatten i Nordatlanten, som kraftigt störde vat
tencirkulationen. Händelsen ses tydligt i flera olika klimat
approximationer. Fleitmann m fl (2008) daterar inledningen 
av händelsen till ca 7330 f Kr. Rasmussen m fl (2007) föreslår 
utifrån föränd ringar i Grönlandsisen två alternativa dater
ingar, an tingen 7350 eller 7310 f Kr. Vilken datering som är 
korrekt är alltså osäkert. Alla data tyder dock på att inled
ningen var abrupt och att perioden varade i ca 70 år, varav de 
första 40 åren verkar ha varit de kallaste (Wiersma 2008:149 
ff; Fleitmann m fl 2008; Rasmussen m fl 2007). Efter som pe
rioden var mycket kort är det svårt att spåra eventuella vege
tationsförändringar genom pollenanalyser och att klargöra 
hur vattenstånden i sjöarna påverkades. För att något för
djupa beskrivningen kan man dra paralleller med den sen
are, och bättre kända, köldperioden som benämns 8.2 kyr 
event (se nedan). Om effekterna varit likartade under de båda 
köldperioderna kan man anta att nedkylningen vid 9.3 kyr 
event främst tog sig uttryck i kallare och längre vintrar med 
mycket snö och längre perioder med istäcke (Seppä m fl 2007; 
Wenner berg 2005). Dessa kyliga förhållanden bör ha minskat 
den biologiska produktionen i den insjö som då existerade 
i Vesanbassängen (Digerfeldt & Håkansson 1993). Havets 
biologiska produktion ökade dock tydligt från ca 7450 f Kr 
och det tidiga Littorinahavet beskrivs av Berglund m fl (2005) 
som en stor näringsrik insjö snarare än som ett innanhav. 
Detta förhållande bör ha gynnat karpfisk som exempelvis 
mört, id, sarv, sutare och braxen.

De människor som vistades vid Vesanbassängen under 
den här perioden måste ha upplevt mycket stora förändrin
gar. Framförallt måste köldperioden (9.3 kyr event) ha varit 
mycket påtaglig och påverkat de grundläggande förutsättnin
garna för livet som jägare och samlare. Såväl etnografiska 
upp gifter som arkeologiska data tyder på att jägare och sam
lare inte alltid med lätthet anpassade sig till förändrande kli
matförhållanden. Istället tyder mycket på att sådana samhäl

len återkommande drabbades av demografiska katastrofer, 
vilket medförde övergivande och nykolonisation av områden 
(Riede m fl 2009).

När det gäller kommunikation mellan områden i Syd
skandinavien kan man notera att det vid denna tid gick att 
ta sig från Vesanbassängen till Västerhavet med båt. Efter
som vägen gick via Fehmarn Bält var det dock inte en helt 
enkel väg. De stora kontaktnäten och den marina miljöns 
betydelse antyds av att litiska råmaterial av olika proveniens 
påträffats vid lokalen Norje Sunnansund som undersöktes 
inom E22projektet (Kjällquist m fl 2016). Ur ett lokalt per
spektiv var Vesanbassängen inte längre en lättillgänglig plats 
för människor som färdades längs kusten. Istället var det en 
plats mellan kust och inland som det krävdes ett mer aktivt 
val för att besöka.

VESANBASSÄNGEN UNDER LITTORINATRANS-
GRESSIONENS FÖRSTA DEL, CIRKA 6600–6000 F KR
Denna period är utan tvekan den mest händelserika och 
dramatiska perioden i Vesanområdet vad det gäller kli
mat och strandlinjeförskjutningar. I denna korta samman
fattning finns det inte möjlighet att beskriva det mycket kom
plexa händelseförloppet på en detaljerad nivå. Ambitionen 
är i stället att översiktligt beskriva hur de globala förändrin
garna påverkat Vesanbassängen.

Perioden präglades av en klimathändelse som benämns 
8.2 kyr event och som varade mellan ca 6500 och 6100 f Kr. 
En stark avkylning av området runt Nordatlanten konstate
rades under tidigt 1990tal genom isotopanalyser av iskärnor 
från Grönlandsisen. Sedan dess har fenomenet undersökts ur 
flera perspektiv och med många metoder. Numera står det 
klart att den huvudsakliga orsaken till den kraftiga avkyl
ningen berodde på att stora mängder sötvatten från issjöar i 
Kanada nått Nordatlanten och stört cirkulationen (Hijma & 
Cohen 2010; Walker m fl 2012). Med viss förenkling kan man 
säga att de samlade iakttagelserna tyder på att påverkan på 
klimatet varit betydligt större än vad man först trodde. För 
de centrala delarna av Grönland har en årlig medeltempera
tursänkning på 5,4–11,7o°C uppskattats (Wiersma 2008:147; 
Thomas m fl 2007 ). Sänkningen av den årliga medeltem
peraturen i Nord europa var betydligt mindre, under 1°C. 
Sydskandinavien var dock ett av de områden som påverkades 
mest (Daley m fl 2011). Spåren av nedkylningen kan ses i alla 
naturliga klimatarkiv med god upplösning (t ex Mayewski 
m fl 2004; SarmajaKorjonen & Seppä 2007; Seppä m fl 
2007; Larsen m fl 2012). Sänkningen av temperaturen var 
dock bara en av flera förändringar som påverkade Vesan
bassängen. I figur XIII beskrivs en sekvens av händelser och 
observationer som rela terar till Vesanbassängens naturmiljö 
under denna period.

Den turbulenta perioden tog sin början ca 6500 f Kr när 
de stora issjöarna Lake Agassiz och Lake Ojibway hastigt 
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dränerades och enorma mängder sötvatten strömmade ut i 
Nordatlanten. Den ungefärliga tidpunkten för dräneringen 
och därmed höjningen av den globala havsnivån är markerad 
med A i figur XIII. Under en period av högst 200 år höjdes 
den globala havsnivån med 2,11 ± 0,89 m utöver den gene
rella vattenståndshöjningen på ca 1,95 ± 0,74 m (Hijma & 
Cohen 2010; Törnqvist & Hijma 2012). Det är vid denna tid 
som tydliga spår av saltvatten börjar synas i södra Östersjön 
(Björck 1995). Som framgår av ekarnas tillväxt verkar havs
nivåhöjningen ha sammanfallit med inledningen av en tyd
lig klimatförändring.

Nästa indikation på förändring utgörs av förekomsten av 
en rotfast al i Vesanbassängen (figur XIV) på en nivå av ca 
0 m ö h, 14Cdateringen av alstubben (1 σ) är markerad med 
D i figur XIII. Förekomsten av en al på denna nivå visar tyd
ligt att havsnivån vid denna tid sjunkit till under 0 m. Något 
mer svårtolkade är resultaten från de kvartärgeologiska un
dersökningarna från lokalen Kalvöviken i centrala Blekinge 
(Göransson 2006). Resultaten har tolkats som att regres
sionen där nått en nivå på ca 3 m under nuvarande havsnivå. 
Den föreslagna dateringen är markerad med C i figur XIII.

Den tidsperiod som markeras med B i figur XIII är 
den mest dramatiska under hela perioden. Vid denna tid 
kulmine rar kylan, samtidigt som en stor tsunami drabbar 
Nordsjön och Kattegatt. Storeggatsunamin orsakades av 
ett enormt jordskred vid den norska kontinentalsockeln. 
Höjden på vågen när den nådde Shetlandsöarna var över 20 
m (Bondevik m fl 2012). Göransson (2006) har diskuterat 
möjligheten att det tolkade regressionslagret vid Kalvöviken 
emanerar från tsunamin, men tror av flera skäl inte på det. 
Andrén och Andrén (2001) har korrelerat en stratigrafisk 
enhet i södra Östersjön med tsunamin, vilket Berglund m fl 
(2005:131) ställer sig tveksamma till. De misstänker i stället 
att den kraftiga avkylningen orsakat ”a regional catastrophic 
event /…/ probably caused by a disturbance of the climatic 
regime in the North Atlantic region”. Det är alltså omdis

kuterat huruvida tsunamin påverkat Blekinge, men tydligt 
är att förändringarna under denna tid varit mycket drama
tiska. Omedelbart efter köldperioden verkar en hastig trans
gression ha tagit sin början. Strax före 6000 f Kr passerade 
den en höjd av ca 4 m över nuvarande havsyta (markering 
E i figur XIII).

Under ca 400 år sker det alltså mycket stora förändrin
gar i naturmiljön runt Vesanbassängen. Via ett brett inlopp 
vid Stora Bält når betydligt saltare vatten från Västerhavet 
Blekingekusten ca 6500 f Kr. Detta inflöde av salt vatten bör 
ha ökat havets produktivitet. Strax efteråt sjunker temp e 
raturen radikalt och strandlinjen drar sig hastigt tillbaka. 
Under denna period finns det sannolikt för tredje gången 
under Holocen en insjö i Vesanbassängen. Denna mycket 
kyliga period bör ha minskat produktiviteten i både i havet 
och i den kortvariga insjön. Efter köldperioden strömmade 
åter näringsrikt salt vatten in i södra Östersjön genom både 
Stora Bält och Öresund. Den nya marina värld som skapades 
i samband med transgressionen var biologiskt rik och diversi
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Figur XIII Sammanställning av klimatrelaterade händelser på hemi-
sfär och regional skala samt observationer som berör Vesanbassän-
gen. Tillväxten av ekarna i Tyskland (blå graf) är inte direkt översätt-
bar till temperaturer, men antyder den relativa klimatförändringen 

Figur XIV Rotfast al som har vuxit på nivån 0 m  ö  h vid lokalen 
Norje Sunnansund. Alen är daterad till 7371±47 BP (Ua-30597), mot-
svarande 6380–6090 cal BC, 2 σ. Foto: Blekinge museum.

under perioden (Klitgaard-Kristensen m fl 1998). Analysen är utförd 
med CalPal 2007 (Weninger & Jöris 2004). Förklaringar till de olika 
skrafferingarna (A–E) finns i texten. Figuren har sammanställts av 
Carl Persson.
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fierad (Björck 1995). Vid denna tid invandrade brackvattens
anpassade fiskar såsom torsk, skrubbskädda och makrill samt 
marina däggdjur såsom tumlare (Jonsson 1988, 1997).

Givetvis hade dessa händelser en mycket kraftig påverkan 
på de människor som upplevde dem. Man skulle kunna säga 
att det under den relativt korta tidsperiod som diskuteras 
här existerade tre mycket olika miljöer som måste ha krävt 
helt olika strategier för överlevnad. Förändringarna i omgiv
ningen var dessutom snabba och kunde upplevas på årsba
sis. Transgressionen efter köldperioden kan exempelvis ha 
varit på över 0,05 m per år vilket betyder att varje generation 
måst anpassa sig till ett mycket starkt förändrat landskap. 
Det huvud sakliga problemet var givetvis inte vattenstånds 
eller temperaturförändringarna i sig. Människor har med 
tiden kunnat anpassa sig till mycket extrema klimatförhål
landen. Vi vet dock att jägaresamlare lever i nätverksbase
rade samhällen, där man vanligen rör sig över mycket stora 
ytor. Dessa samhällen präglas av låg befolkningstäthet och 
långsam reproduktion (Whallon 2006; Lovis m fl 2006). 
Den låga befolkningstätheten utgjorde sannolikt ett hinder 
för spridandet av innovationer och nya ekonomiska strate
gier. De sociala och kulturella konsekvenserna av klimat
förändringarna runt 8.2 kyr event var alltså sannolikt större 
än vad bara sänkningen av den årliga medeltemperaturen 
låter oss ana. Nya studier som använt 14Cdateringar för att 
uppskatta befolkningstäthet visar entydigt på förekomsten 
av demografiska kollapser på så skilda platser som Irland, 
Skottland, Mellansverige och det småländska höglandet vid 
tiden för 8.2 kyr event (Riede 2009; Persson 2012; Wicks & 
Mithen 2014).

Vid undersökningarna inom E22projektet har det påträf
fats flera slutna fynd, daterade till ca 6400 f Kr, vilka en
dast innehållit sydvästskandinavisk flinta (Björk m fl denna 
rapport). Fynden visar tydligt att människor rört sig längs 
kusterna. I dessa fall har de sannolikt tillbringat vintrarna 
vid Vesanbassängen, som då var ett tämligen skyddat sund. 
Av detta framgår att frågan om Storeggatsunamins even
tuella effekter på Blekinge bör betraktas ur ett vidare per
spektiv. Även om tsunamin inte påverkade Blekingekusten, 
påverkade den människor som säsongsvis uppehöll sig där. 
Helt säkert påverkade också tsunamin det marint baserade 
sociala nätverk som omfattade kusterna runt södra Östersjön, 
Kattegatt och Nordsjön. Graden av påverkan berodde på den 
lokala topografin. Flodmynningar var exempelvis särskilt ut
satta. Ett annat utsatt område var de kvarvarande delarna av 
Doggerland (nuvarande Doggers bankar) som helt dränktes 
av tsunamin (Weninger m fl 2008; Weninger m fl 2009).

VESANBASSÄNGEN UNDER LITTORINATRANS-
GRESSIONENS MAXIMUM, CIRKA 6000–4300 f Kr
Miljön kring Vesanbassängen 6000 f Kr var mycket an
norlunda än den som existerade bara ett par århundraden 

innan. Littorinahavet fortsatte att, avbrutet av mindre re
gressioner, stiga till ett maximum på ca 7,5 m ö h omkring 
4300 f Kr (figur XV) (Yu m fl 2003; Yu m fl 2007). Lit
torinahavet var då nästan dubbelt så salt som nuvarande 
Östersjön och betyd ligt mer näringsrikt än under tidigare 
perioder. Den marina miljön var således rik och resurserna 
förutsägbara (Berglund & Sandgren 2010; Zillén m fl 2008). 
Vesanbassängen var under denna tid ett sund eller möjli
gen en lagun i Littorinahavet (figur XVI). Huvuddelen av 
den postglaciala sand och det postglaciala grus som avsatts 
i Vesan bassängen kommer från denna tid. Som påpekats 
tidigare gör dessa pålagringar det svårt att beskriva topo
grafin från tiden före transgressionen. Kartorna speglar i 
första hand den förhistoriska topografin från tiden efter 
transgressionsmaximum.

Åtminstone i Sydsveriges inland blev skogsbränderna un
der denna tid alltmer sällsynta och insekter som lever av 
dött virke blev vanligare, vilket tyder på en allt tätare skog 
(Olsson & Lemdahl 2009). Vindfällen, enstaka bränder och 
efterföljan de bete skapade dock gläntor i den täta skogen. 
Denna miljö gynnade exempelvis vildsvin och kronhjort 
(Björkman 2007). Eftersom Vesanbassängen var en del av 
en marin miljö präglade ädellövskogen inte hela området. 
Miljön i det yttersta havsbandet bör vid en ytlig betraktelse 
ha varit ganska likartad den som man finner i dag. På de mest 
utsatta platserna växte sannolikt småväxt björk och tall och 
i mer skyddade lägen buskar och ädellövskog.

Figur XV Skandinavien med havsnivån i Östersjöbassängen 
4300 f Kr, tiden för Littorinatransgressionens maximum (jfr figur 
VIa). Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. Skala 
1:20 000 000.
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Lussabacken norr

Liksom under den tidigare Ancylustransgressionen var 
Vesan bassängen nu en skyddad, men ändå lättillgänglig plats 
för människor som färdades längs kusten. Från Vesanbassän
gen var det lätt att nå de marina resurser som utgjorde grunden 
för den senmesolitiska ekonomin. Som framgått ovan kunde 
man nu färdas vattenvägen till Västerhavet genom Öresund.

Figur XVI Listerlandet med Vesanbassängen under Littorinatrans-
gressionens maximum, med en vattennivå på 7 m över dagens havs-
yta [LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Djupdata enligt Seifert 
m fl (2001). Modellen har utgått från höjddata i ett rutnät med upp-
lösningen 2 m. Grundare havsområden indikeras med ljusare färg. 
Som synes är Vesanbassängen belägen i ett sund som dock skyddas 
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mot de största vågorna av grundare områden vid nuvarande Norje 
och Sölve. Röda punkter anger de inom E22-projektet undersökta 
lokalerna, från söder mot norr: Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 
597, Norje Sunnansund, Norje Nordansund, Norjeskogen & Norje-
gravfälten, Pukavikskogen och Gustavstorpsvägen. Karta av Nils-
Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. Skala 1:300 000.

Det som ur ett arkeologiskt perspektiv karaktäriserar 
perioden är de mycket marint präglade kulturerna (Bank 
m fl 2007; Fischer m fl 2007). Inlandet verkar avgjort ha ut
gjort en mindre viktig del av människors liv (Persson 2012). 
Det tämligen rika arkeologiska materialet låter oss ana ett 
samhälle präglat av befolkningsökning och en högre grad 
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av bofasthet. Människor levde nu i större koncentrationer 
än tidigare och begravde sina döda på gravfält. Senmesoli
tikum var en tid då de tidigare geografiskt stora sociala nät
verken krympte. Ett konkret belägg för detta förhållande 
är att främmande råmaterial i allt mindre grad användes 
(Karsten & Knarrström 2003:212 ff; Blankholm 2008). Ett 
indirekt bevis på krympande sociala nätverk och ökande 
konkurrens om resurser utgörs av de många och tydliga 
spåren av våld som noterats i gravmaterialen. Mycket ty
der på att de marint anpassade kulturerna i nordvästra Eu
ropa präglades av ett endemiskt våldsanvändande (Mithen 
2006). Av detta följer att även om längre resor var lätta att 
genomföra var de förknippade med stora risker. En synlig 
och ur kommunikationssynpunkt lämplig plats i landska
pet var inte nödvändigtvis bra i detta samhälle, tidvis var 
det sannolikt bättre att inte synas.

VESANBASSÄNGEN UNDER LITTORINA-
REGRESSIONEN, CIRKA 4300–1800 f Kr
Temperaturen under denna tid var lägre än tidigare och kli
matet var torrare än under föregående period. Mycket torra 
förhållanden är registrerade i låga vattennivåer i sjöarna i 
södra Sverige 3700–3500 f Kr (Digerfeldt 1997; Harrison 
& Digerfeldt 1993). Under den här perioden introduceras 
jordbruket, karaktäriserat av de domesticerade djuren svin, 
nöt, get och får samt sädesslagen korn och vete (naket korn, 
brödvete, emmer och spelt). Ett kulturlandskap växer fram 
med små åkerarealer och större arealer betesmark. Andel en 
pollen av gräs och örter ökar och något senare förekom
mer sädesslagspollen i sedimentarkiv från östra Blekinge. 
När skogen röjs för bete och odling minskar andelen alm 
och lind medan bergek och lönn ökar, gynnade av ett öppet 
och ljusare landskap (Berglund 1966; Berglund m fl 2006). 
Almfallet, en kraftig minskning i förekomsten av almpol
len ca 3800 f Kr, är registrerat i pollendiagram i hela Nord
västeuropa. I Skåne är almfallet daterat till omkring 3770 
f Kr (Skog & Regnéll 1995). Klimatförändring, skogsröj ning 
för jordbruk samt almsjuka har förts fram som tänkbara or
saker till almfallet och vetenskapligt debatterats under en 
längre tid (Iversen 1960; TroelsSmith 1960; Berglund 1966; 
Göransson 1986, 1988; Digerfeldt 1988). Numera anses alm
sjukan – samma insektsspridda svampinfektion som härjar 
i dag – vara den främsta anledningen (Ruter 2011).

Omkring 2250 f Kr blir klimatet kallare och fuktigare, 
något som avspeglas i torvavlagringar i Nordväst europa. 
Längre söderut i Europa blir resultatet av klimatförändrin
gen, som benämns 4.2 kyr event, däremot torka (Arz m fl 
2006; Drysdale m fl 2006). Denna förändring är mani
festerad globalt genom olika typer av data, och det finns 
starka indikationer på att den påverkade många kulturer i 
Asien och Afrika och bl a ledde till att både det Akkadiska 
riket i Mesopotamien och det Gamla riket i Egypten kol

lapsade. Orsakerna till klimatförändringen är ännu inte helt 
klarlagda (Walker m fl 2012).

Littorinaregressionen inleds omkring 4300 f Kr och under 
de kommande 2 500 åren sjunker strandlinjen från 7 till 4 
m över dagens havsyta i två etapper, med efterföljande halv
meterstransgressioner 3000–2700 och 2400–2000 f Kr (Yu 
m fl 2003; Berglund & Sandgren 2010). Transgressionerna 
varade under 300–400 år och är kopplade till ett för ändrat 
mönster av västliga lågtryckssystem över Nord atlanten och 
ökad stormfrekvens i södra Skandinavien, som innebar ökat 
saltvatteninsläpp genom Stora och Lilla Bält (van Geel m fl 
1996; Plag & Tsimplis 1999; de Jong m fl 2006). De lägre 
vattennivåerna innebar att land blottlades och ett mer små
brutet skärgårdslandskap uppstod. Detta torde ha ändrat 
strömförhållandena och därmed även förutsättningarna för 
erosion och deposition av sandiga sediment i Vesan bassängen 
(Björk 2010).

VESANBASSÄNGEN UNDER DEN FORTSATTA 
LITTORINAREGRESSIONEN, CIRKA 1800–500 f Kr
Efter 1800 f Kr blir temperaturen något lägre än tidigare och 
klimatet blir torrare än under föregående period. Klimatet 
är fortsatt torrt fram till 1100–800 f Kr, då det blir fuktig
are och grundvattennivån stiger (Digerfeldt 1997; Harrison 
& Digerfeldt 1993). Under den här perioden sker en om
fattande jordbruksexpansion, något som är registrerat i pol
lendiagram från hela Nordvästeuropa. I östra Blekinge sker 
expansionen tidigast vid kusten och sedan längs å dalar inåt 
landet. Betesmarkerna dominerar de öppna ytorna och od
lingsytorna är förhållandevis små (Berglund 1966; Berg lund 
m fl 2006). Hästens introduceras under denna tid (Mag
nell 2007).

I södra Skandinavien avspeglas jordbrukets förändring 
och expansion i makrofossil, redskap, röjningsrösen och pol
lendiagram (Lagerås & Regnell 1999). Under bronsåldern sker 
en övergång från de tidigare dominerande sädesslagen naket 
korn, emmer, spelt och enkorn till skalkorn. Även hirs, lin, 
dådra och senare råg och havre tillkommer bland grödorna. 
Eftersom skalkorn är mer kvävekrävande än sina föregångare 
indikerar övergången en intensifiering och mer systematisk 
användning av gödsel. Detta understryks av den ökade före
komsten av kvävegynnade ogräs. Intensifierad gödsling in
nebar att åkrarna inte behövde flyttas i samma utsträckning 
som tidigare, utan kunde bli kvar på samma ställe år efter år. 
Övergången från två till treskeppiga hus i början av brons
åldern har tolkats som ett tecken på att man kan ha stallat in 
djuren under vinterhalvåret (Engelmark 1992), en tolkning 
som fortsatt debatteras. Något som är motsägelsefullt är att 
det saknas fynd av redskap för hö slåtter till vinterfoder från 
den här perioden. Endast skäror i flinta och brons har påträf
fats. Flintskärorna från yngre bronsålder, som tillverkats av 
stora flintspån, förefaller enligt senare forskningsrön att hu



50

Lussabacken norr

+

+

borrkärna

undersökningsområden

strandlinje +1 m

strandlinje +2 m

strandlinje +3 m

strandlinje +4 m 

berg

fyllning

grus

isälvssediment, sand/block

ler

morän

organisk jordart

sand

silt

sten/block

vatten

Gustavstorpsvägen

Pukavikskogen

Norjeskogen &
Norjegravfälten

Norje Nordansund

Norje Sunnansund

Lussabacken norr

Damm 6
Bro 597

Yta 7 

N

0 500 1 000 m

Figur XVII Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning), 
överlagrad med havsnivåerna +1, +2, +3, +4 m över den nutida stran-
dlinjen. Havsnivåerna är genererade av Nils-Olof Svensson, Hög-
skolan i Kristianstad, med hjälp av LIDAR-terrängmodellen [LIDAR-
data: © Lantmäteriet i2012/892] och kartan har framställts av Anna 
Broström. Skala 1:40 000.
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vudsakligen ha använts för att skära säd och vass, däremot 
inte för skörd av löv (Högberg 2009:164 f). Lien för slåtter in
fördes först under järnåldern, liksom årdret med metallblad. 
Däremot finns det torvfynd av träårder samt hällristningar 
med årder avbildade. Antalet röjningsrösen på sydsvenska 
höglandet ökar under denna period, men har tolkats som ett 
resultat av ett mer extensivt jordbruk med röjningsgödsling, 
dvs att man odlat röjd mark endast några år och sedan låtit 
den vila ett par, tre decennier innan man odlat den på nytt 
(Berglund m fl 2006; Lagerås 2013).

Hirs är en basgröda med ursprung i Kina som tål torra 
förhållanden och i dag odlas i till exempel Västafrika. Den 
förekom under bronsåldern i Sydskandinavien, men för
svann under järnåldern, då klimatet blev kallare och fuk
tigare. Lin och dådra är fiber och oljeväxter som förekom 
först under yngre bronsålder. Sannolikt odlades de för oljan, 
eftersom de äldsta linnetygerna som belagts i Skandinavien 
är från järnåldern (Myrdal 1982; Welinder 1998; Lagerås & 
Regnell 1999; Grabowski 2011).

Landskapet ändrade karaktär under bronsåldern. Träd 
röjdes i större utsträckning till förmån för betesmark och små 
odlingsytor, som brukades under några år för att sedan flyttas 
när näringen lakats ur. Odlingsytorna växte igen med gräs 
och efter några år med björk, om de inte betades av kreatur. 
Detta ledde till att andelen trädbevuxen mark minskade från 
90 till 70 % och att ädellövträden till viss del ersattes med 
pionjärträdet björk (figur II) (Berglund m fl 2006).

Littorinaregressionen fortsatte under denna period och 
strandlinjen sjönk från 4 till 1 m ö h. Regressionen från 4 till 
2 m ö h skedde relativt snabbt 1700–1100 f Kr, därefter lång
sammare. Det betyder att under äldre bronsålder blottlades 
ny mark snabbare. Även områden med finkorniga sediment, 
som avsatts då havsnivån var högre, blev nu tillgängliga för 
odling (figur XVII).

VESANBASSÄNGEN UNDER DEN FORTSATTA 
LITTORINA  REGRESSIONEN, CIRKA 500 f Kr–1000 e Kr
Under denna period sjönk temperaturen ytterligare och kli
matet blev fuktigare än under föregående period. En torr
period inträffade mellan 200 och 800 e Kr (Digerfeldt 1997; 
Harisson & Digerfeldt 1993). Jordbruket expanderade ytterli
gare, i två tydliga faser, dels mellan 500 f Kr och 400 e Kr, dels 
mellan 800 och 1000 e Kr. Expansionerna avspeglas i pollen
diagrammen genom att andelen gräs och sädesslagspollen 
ökade, liksom antalet örter. Det senare tyder på en expan
sion av slåtterängar, som är artrikare än betesmarker. Ängshö 
behövdes i ökad grad för foder till kreaturen under vinter
halvåret. Ädellövträden alm, lind, ask och hassel minskade 
när de bästa jordarna användes till åkrar och ängsmark. Även 
alen minskade under den här perioden, då den fuktiga mark 
den växte på användes för slåtter. Bok och avenbok, som ti
digare förekommit sparsamt, expanderade kraftigt 500 e Kr 

(Berglund 1966; Berglund m fl 2006). Bruket av permanenta 
åkrar som uppkom i slutet av bronsåldern konsolideras un
der järnåldern. De kräver intensivare och mer systematisk 
användning av gödsel som tillgängliggjordes genom fähus 
med dygns eller säsongsstallning av boskapen. Nu finns 
också redskap för allt effektivare höslåtter, så att vinterfoder 
kan säkras. Kretsloppsbruket mellan olika markslag, som 
illustreras av uttrycket ”äng är åkers moder”, troligen första 
gången nedtecknat av Schering Rosenhane omkring 1660 
(Ekstam m fl 1988; Svensson & Moreau 2012), etablerades 
under järnåldern och bibehölls fram i historisk tid, till slutet 
av 1800talet. Skalkornet var det primära sädesslaget som 
odlades, medan brödvete, emmer, spelt, enkorn, havre och 
råg var sekundära grödor under den äldre järnåldern. Under 
romersk järnålder ökade andelen havre och råg bland odlade 
sädesslag. Lin, dådra och hampa är olje och fiberväxter vars 
odling ökade respektive tillkom under järnåldern (Welinder 
1998). Bland husdjuren tillkom under denna tid tamkatt, gås 
och höns (Liljegren & Lagerås 1993).

Det permanenta jordbrukslandskapet har ibland läm
nat tydliga spår i form av fossil åkermark med stensträn
gar, bandparceller och rösen, vilket har gjort det möjligt att 
studera jordbrukets organisation och ägoförhållanden. Det 
är viktigt att tilläga att det fanns regionala skillnader i hur 
man odlade och vad som odlades, som delvis beror på de geo
logiska och ekologiska förutsättningarna. Skillnaderna var 
större i början av järnåldern än i slutet av perioden. Dessa 
slutsatser baseras huvudsakligen på material från Skåne, Hal
land och Småland (Engelmark 1992; Widgren 1997; Viklund 
1998; Grabowski 2011).

Röjningsrösen och pollendiagram från södra Sverige visar 
på en långvarig nedgång i jordbruket från slutet av romersk 
järnålder fram till vikingatid (Lagerås 2013). Under samma 
period sker en igenväxning av kulturlandskapet, som reflek
teras i pollendiagram i hela nordvästra Europa. Orsaken till 
dessa storskaliga förändringar har tolkats som resultat av 
oroligheter och demografiska förändringar efter romar
rikets kollaps (Andersen & Berglund 1994). I södra Sverige 
var det områden som stod i direkt kontakt med romarriket 
genom handel som påverkades mest (Widgren 2012). Till det 
allmänna begreppet fimbulvintern (den stora vintern) kan 
knytas en specifik klimathändelse, som inträffade 536–537 
e Kr och som omtalas bland annat i den norröna litteraturen, 
i Kalevala samt i källor från medelhavsområdet som en pe
riod med över femton månaders solförmörkelse och två ute
blivna somrar (Gräslund 2008; Gräslund & Price 2012). Hän
delsen har visats sammanfalla med höga halter av svaveloxid i 
Grönlandsisen, vilket indikerar vulkanutbrott. Det har dock 
inte kunnat fastställas vilken vulkan det rört sig om. Även 
dendrokronologiska arkiv från både norra och södra halv
klotet visar på kalla somrar under en tioårsperiod 536–545 
e Kr (Larsen m fl 2008). Den här klimathändelsen har säkert 
haft stora konsekvenser för jordbruket, men under relativt 
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Figur XVIII Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning), 
överlagrad med havsnivån +2 m över den nutida strandlinjen. Havs-
nivåerna är genererade av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad, med hjälp av LIDAR-terrängmodellen [© Lantmäteriet 
i2012/892] och kartan har framställts av Anna Broström. Skala 
1:40 000.
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Figur XIX Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning), 
överlagrad med havsnivån +1 m över den nutida strandlinjen. Havs-
nivåerna är genererade av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad, med hjälp av LIDAR-terrängmodellen [© Lantmäteriet 
i2012/892] och kartan har framställts av Anna Broström. Skala 
1:40 000.
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kort tid. Däremot framförs hypotesen att den Justinianska 
pesten, som första gången bröt ut i Egypten 541 f Kr, skulle 
vara en direkt följd av och ekologisk konsekvens av fimbul
vintern, genom att den påverkat smittbärande smågnagar
populationers utbredning (Gräslund 2008).

I slutet av bronsåldern, och i större utsträckning under 
järnåldern, ändrade landskapet åter karaktär i och med att 
de odlade ytorna blev permanenta och att hö togs tillvara 
för vinterfoder. Åkrar och slåtterängar låg närmast runt be
byggelsen, medan betesmarken bredde ut sig på utmarkens 
sämre jordar, där utbredningen av tall minskade till förmån 
för ljunghedar. Den trädbevuxna markens areal minskade 
till 60 % och den bestod endast till hälften av ädellövträd 
medan resten var björk (figur II). Vid kusten blottlades ny 
mark på sandig eller lerig före detta östersjöbotten. När den 
nya marken fortfarande var sank kunde den användas för 
slåtter eller bete och när den var helt torrlagd för odling 
(Berg lund & Sandgren 2010).

I Östersjöbäckenet fortsatte Littorinaregressionen under 
denna tid och strandlinjen sjönk från 1 till 0,5 m ö h. Ytter
ligare mark blottlades och områden med finkorniga sedi
ment, som avsatts då havsnivån var högre, blev nu tillgäng
liga för odling. Vesan snördes alltmer av från havet, men 
bassängen hade kontakt med Östersjön. Frågan är om denna 
kontakt ska definieras som en å eller som ett sund. Denna 
fråga kan inte säkert besvaras, men med utgångspunkt från 
jordartskartan, historiska kartor och sedimentprovtagnin
gen inom ramen för E22projektet kan vi resonera kring ett 
tänkbart scenario.

På jordartkartan med strandlinjen 2 m ö h ses en bred 
vattenförbindelse mellan Vesan bassängen och Östersjön vid 
Norje Sund (figur XVIII). Sundet i söder, vid nuvarande 
Sölvesborgsviken, snördes av tidigare än sundet vid Norje, 
eftersom lägsta passagen där, enligt LIDARdata, legat på en 
högre nivå, omkring 1 m ö h (jfr figur X). På jordarts kartan 
med strand linjen 1 m ö h (figur XIX) ses endast en smal vat
tenförbindelse, samma som dagens, vid Norje Sund. Sedi
ment vid utgrävningslokalen Norje Sunnansund indikerar 
att här inte har flutit vatten i en eroderande strömfåra se
dan sedimentet avsattes under Littorinaskedet. Vid loka
lerna Damm 6 och Bro 597 indikerar sedimenten samma 
sak. Av detta kan vi dra slutsatsen att det var den nordligaste 
förbindelsen, Norje Sund, som var öppen senast. Att dagens 
utlopp vid Norje på historiska kartor benämns just Norje 
Sund tyder på att förbindelsen mellan Vesan och havet, även 
innan muddringarna i samband med utdikningen, har varit 
ett farbart sund. Vattenförbindelsen från tiden före muddrin
garna syns på kartor från 1845 och 1847 (figur XX).

Viktigt att notera är att LIDARkartorna, som vi baserar 
dessa resonemang på, kan ge en skenbar bild av lågt liggande 
passager i områden där mäktiga organiska jordarter kom
pakterats efter utdikningen och i samband med odlingen 
under 1900talet.

VESANBASSÄNGEN SOM INSJÖ OMGIVEN AV 
ÄNGSMARK, CIRKA 1000–1814 e Kr
Klimatet växlade under denna tid från ett medeltida värme
optimum mellan 1000 och 1250 e Kr till den s k lilla istiden, 
som varade ca 1350–1850 e Kr (Büntgen m fl 2011; PAGES 2k 
Consortium 2013). Under värmeperioden expanderade jord
bruket. Listerlandet utvecklades under medeltiden till en i det 
närmaste fullåkersbygd, med i stort sett bara stora byar och 
inga ensamgårdar (Björnsson 1946). Norje bestod i början av
1600talet av 22 gårdsenheter fördelade på 35 nominati (åboar,
brukare, hushåll) och Ysane hade tolv gårdsenheter fördelade
på 27 brukare (Björnsson 1946). I Mjällby socken kan exem
pelvis Lörby, Hörby och Hosaby nämnas med 21, 21 respektive 
23 gårdsenheter fördelade på flera brukare. Området väster om 
Vesan uppvisar en helt annan bild. I Gammalstorps socken 
dominerade de utspridda ensamgårdarna 1651; av totalt 19 be
byggelseenheter var 14 ensamgårdar (Skansjö & Tuvestrand 
2007: Decimantboken 1651). Bybildningsprocessen i Blekinge 
är dåligt känd, varför inget med säkerhet kan sägas. Ysane by 
har dock med stor sannolikhet existerat när kyrkan i Ysane 
byggdes på 1300talet. I och med att Vesan blev en insjö har 
fokus flyttats ut i kustbandet och de centrala delarna av Lister, 
vilket framgår av etableringen av flera fiskelägen och hamnar.

De spridda ensamgårdarna på Ryssbergets sluttningar 
framstår som en omlokalisering av bebyggelsen efter en 
längre tids befolkningstillväxt under äldre medeltid (Ang
lert 2004). En ny strategi med utgångspunkt i en diversifi
erad ekonomi kan ses som en kolonisationsvåg och ett svar 
på en överbefolkning i de traditionella jordbruksbygderna 
närmre kusten. Ett tydligare utnyttjande av skogens resurser 
och boskapsskötsel har breddat den ekonomiska basen, t ex 
utskeppningen av den stora mängden pottaska. Troligen har 
digerdöden, som vi visserligen vet väldigt lite om i området, 
påskyndat utvecklingen.

Littorinaregressionen fortsätter nu i långsam takt och 
strandlinjen sjunker från 0,5 m ö h och når dagens nivå i 
slutet av den här 800årsperioden. Vesanbassängen är under 
denna tid en insjö och kontakten med Östersjön går genom 
Norje Sund, vilket framgår av kartan från 1847 (Norje Sun
nansund by) (figur XX). Även nu blottläggs ny mark och 
områden med finkorniga sediment som avsatts då havsnivån 
var högre blir nu tillgängliga för odling.

Efter krisen på 1300talet tog generellt en ny jordbruks
expansion dock fart på 1500talet. Skalkorn fortsatte att vara 
den vanligaste grödan och näst därefter råg, men även havre 
vars betydelse varierade regionalt. Vete utgör nu en liten del 
av odlingen, vilket tolkas som att den var en exklusiv gröda 
som används vid högtider. Olje och fiberväxter odlades fort
satt. Humlen som användes för konservering och smaktill
sats i öl blev vanligare och under medeltid påbjöds varje gård 
att odla den. Under medeltiden utgjordes träden till mindre 
andel av ädellövträd, medan utbredningen av bok ökade. 
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Figur XX De historiska kartorna över laga skifte för byarna Norje 
Nordan sund 1845 och Norje Sunnansund 1847 visar Norje Sund, 

vatten kontakten mellan Vesanbassängen och Östersjön. © LMV dnr 
i2014/00931, © LMV 2015.
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Flera anledningar till att så skedde har föreslagits och svaret 
är troligen en kombination av dessa. Boken är konkurrens
kraftig på mer näringsfattiga jordar och kan ha gynnats då 
jordbruk urlakat marken. Ett nederbördsrikare och kallare 
klimat är också till bokens fördel och vidare utgör bokollon, 
tillsammans med ekollon, föda åt både vilda och tama svin 
och har troligen medvetet främjats av människan. Dessutom 
gynnar svinens bökande etableringen av unga bokplantor.

Bland viktiga redskapsförbättringar märks den järn
skodda spaden och övergången från årder till plog, som yt
terligare effektiviserade jordbruket. Detta gäller framför allt 
den intensivt odlade jordbruksbygden, som dominerade 
det aktuella området. Det var även här som bebyggelsen 
reglerades starkast, med stora byar vars marker indelades i 
inägor med tegskiftad åker (tvåsäde) och äng samt utmarker. 
I den stenbundna skogsbygden har ett mycket småskaligt 
jordbruk bedrivits (självhushåll) med hacka och spade.

Landskapet fortsätter fram till 1800talets början att präg
las av jordbrukets organisation, med åker och slåtterängar 
samlade runt gårdar centralt i byarna, medan betesdjuren, 
bränslebehovet och virkesuttaget håller utmarken öppen och 
endast glest bevuxen med träd. Omkring 1800 genomförs 
olika skiftesreformer, som i hög grad gick ut på att samla 
ägorna till de enskilda gårdarna (Myrdal & Gadd 2000).

VESANBASSÄNGEN DRÄNERAS OCH ODLAS UPP, 
1814 e Kr–NUTID
Under senare delen av 1800talet når befolkningstalet på 
landsbygden sitt maximum (Folkmängdsdatabasen, Demo
grafiska databasen, Umeå universitet, www.ddb.umu.se). För 
Blekinges del har denna befolkningsutveckling medfört en 
kyrklig sockenbildning som pågått fram till 1873/1881, då 
Ringamåla socken avknoppades ur Asarums socken (Ang
lert 2004). Sockenbildningen (eller församlingsbildningen) i 
Blekinges landsbygd har alltså varit en utdragen process från 
tidig medeltid och fram till industrialiseringens genomslag 
i slutet av 1800talet. Industrialiseringen skedde dock i hög 
grad på den svenska landsbygden och inte i städerna, till 
skillnad från i övriga Europa.

Den agrara revolutionen och industrialiseringen av jord
bruket genomförs under den här perioden, med stor inverkan 
på landskapet. Landreformerna, dikningsföretagen, mekani
seringen av jordbruket, konstgödsel och skogsbrukets in
förande är de viktigaste komponenterna i denna omvandling. 
Storskifte, enskifte och laga skifte genomfördes under hela 
1800talet. Förutom att effektivisera jordbruket förändrade 
dessa reformer även de sociala förutsättningarna. Till var 
och en av de skiften som genomfördes producerades en geo
metriskt riktig karta över markanvändning och ägoförhål
landen inom varje by (Myrdal 1999). Den dokumentationen 
är i dag en stor tillgång för landskapsanalyser, inte minst vid 
arkeologiska undersökningar. För byarna vid Vesans östra 

strand finns kartor från slutet av 1700talet samt början och 
slutet av 1800talet. Genom att pussla ihop kartorna går det 
även att följa Vesans uppgrundning, igenväxning och senare 
den nya odlingsmark som blev resultatet av dikningsföretagen 
som påbörjades 1814 och som under 1930talet resulterade i 
den slutliga dräneringen (figur XXI). Sedan invallningen och 
den första utpumpningen har markytan i den forna sjön Ve
san sjunkit med drygt 1 m, i de centrala delarna från 0,5 m 
år 1929 till 1,7 m år 1992 och 2 m år 2005, i förhållande till 
Östersjöns nivå (Björk 2010). Torrläggningen av Vesan över
skuggar det mesta som hände i området under den här peri
oden. För Ysane socken innebar det att odlingsjorden ökade 
med 42,1 % mellan 1900 och 1937 (Björnsson 1946:219 f).

Det sena 1800talets alltmer frikostiga statliga stöd till 
dikningsföretag och torrläggningar har avsatt många och 
tydliga spår i landskapet. Det var en verksamhet som pågick 
på många ställen och med olika ambitionsnivåer (Myrdal & 
Gadd 2000:312; Myrdal & Morell 2001:195 f). Som exempel 
kan nämnas att Kävlingeåns ca 1 000 km2 stora avvattnings
område år 1820 till 29 % bestod av sjöar, rinnande vatten 
och starkt vattenhaltiga ängsmarker. I början av 1950talet 
var motsvarande yta 3,4 %. Om man stannar i Skåne kan 
man konstatera att i princip alla sjöar har sänkts (Bengts
son 2000:13; Myrdal & Gadd 2000:312). Även myrmarkerna 
har påverkats av mänskliga ingrepp i form av dik ningar för 
odling, skogsbruk och torvtäkt. Sammanlagt har i Sverige 
600 000 hektar myrmark dikats ut för jordbruk och 1,5 mil
joner hektar för skogsbruk (Wetterberg 2008).

Som nämnts ovan gjordes första försöket att sänka vat
tennivån i Vesan för att torrlägga land för slåtter och odling 
år 1814. Norje Sund rensades upp och en primitiv damm 
anlades för att förhindra högvatteninflöde från Östersjön. 
År 1859–60 genomfördes avvägningar och en teknisk plan 
utarbetades för att torrlägga sjön och våtmarkerna runtom
kring och år 1863 stadfäste dåvarande kungen reglementet 
för Vesans kärr och sjöuttömnings samt odlingsbolag. Två 
år senare påbörjades utpumpningarna vid Norje Sund. Ryss
bergskanalens vallar genombröts vid ett flertal tillfällen. År 
1870 beslöt man att inte fullfölja arbetet och 1896 revs pump
huset och maskinerna såldes. År 1900 byggdes en ny damm 
för att hindra havsvatten att tränga in i Vesan (Björk 2010).

Efter ett par decennier togs nytt initiativ till torrläggning 
och arbetet påbörjades i början av 1920talet. Totalt skulle 
1 519 ha invallas, torrläggas och kultiveras, varav 954 ha ängs 
och vassmark, 533 ha vattenskadad åker och 30 ha en grund 
fisk och fågelrik sjö. Under senare delen av 1920talet anlades 
kanal och dikessystem. Norje Sund muddrades och Puka
vikskanalen färdigställdes. Det hela var klart år 1934 och 
den totala arealen användes för odling eller bete. Sättning 

Figur XXI (till höger) Fyra kartor som visar Vesans successiva 
torrlägg ning, sammanställda efter lantmäterikartor. Kartserien 
upprättades 1938 genom Kungliga Lantbruksakademiens försorg. 
Skala ca 1:70 000.
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Figur XXIII (nedan) Flygbild med vy mot nordost över lokalen Lussa-
backen norr (mitt i bilden) under sommaren 2011. Vesansänkan ses 
till vänster i bild och i bakgrunden Pukaviksbukten. Foto: Blek inge 
museum.

Figur XXII (ovan) Första schaktet vid slutundersökningen på Norje-
skogen & Norjegravfälten (Lokal 14) den 9 maj 2011. Kenneth Alexan-
dersson (t v) och Anders Edring övervakar schaktningen. Foto: Blek-
inge museum.
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av marken överskred i allmänhet inte mer än 0,2 m, men i 
mindre områden var den 0,4–0,6 m. Under 1950talet in
träffade flera mindre översvämningar vid kraftigt regn. År 
1959 förstördes hela spannmålsskörden och potatis odlingen 
(Björk 2010).

Figur XXIV Fotokollage av utgrävningslokalerna efter att vägbygget 
påbörjats. Foto: Elisabeth Rudebeck.

De organogena jordarterna i den sänkta Vesans odlings
mark kompakteras och sätter sig kontinuerligt. Det innebär att 
huvudutloppet borde fördjupas, men det går igenom sand som 
överlagrar lera, vilket gör att ras uppstår vid fördjupning. Nya 
invallningsföretag har genomförts 1968, 1974 och 2006. Prog

Gustavstorpsvägen
vy mot öster, april 2014

Lussabacken norr
vy mot söder, maj 2013

Bro 597 
vy mot söder, april 2014

Norje Sunnansund
vy mot söder, april 2014

Norje Nordansund
vy mot norr, maj 2013

Norjeskogen & Norjegravfälten
vy mot söder, april 2014
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nosen för Vesans framtida utveckling är fortsatt nivåsänkning 
på grund av jordens kompaktion och ökade svårigheter att 
fördjupa avflödeskanaler från ”inre Vesan” till pumpstationen 
i Norje Sund. Det blir också allt svårare att bibehålla mark
vattningsfunktionen för fortsatt jordbruksproduktion samt 
ökad lyfthöjd vid utpumpning till Östersjön av vatten från 
det 42,5 km2 stora tillrinningsområdet (Björk 2010).

De senaste stora förändringarna vid Vesan är byggan
det av nya väg E22, som föregicks av de arkeologiska ut
grävningarna (figur XXII & XXIII). Omgestaltningen av 
landskapet illustreras av det pågående vägbygget på några 
av utgräv ningslokalerna under våren 2013 och våren 2014 
(figur XXIV).
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och tidigare undersökningar

Tony Björk

Topografi och jordarter
Undersökningsområdet Lussabacken norr låg drygt en kilometer norr om Ysane kyrka 
och omkring 700 m väster om den befintliga väg E22. Avståndet till kusten, Pukaviks
bukten i öster, var ca 3,4 km. Den aktuella undersökningsytan var belägen mellan 1 
och 10 m ö h vid den östra kanten av den utdikade sjön Vesan, längs med Lussabackens 
skogbevuxna nordvästra slänt och i åkermarken ca 200 m norrut. Den lägst belägna 

Norje Sunnansund

Bro 597

Damm 6

Lussabacken norr

Figur 4 Flygfoto mot norr över 
Lussa backen norr. I bakgrunden syns 
även lokalerna Bro 597, Damm 6 och 
Norje Sunnansund. Foto: Blekinge 
museum.
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delen låg i områdets norra ände, medan den högst belägna delen låg längst i söder. Om
rådet utgjordes före schaktning av en delvis terrasserad, svag västsluttning med nyligen 
avverkad skog i södra delen och åkermark i den norra delen. Delområdena var åtskilda 
av en stenmur och en markväg (Rudebeck m fl 2010a:14f).

Med undantag för den skogbevuxna Lussabacken och enstaka mindre dungar på 
små impediment i form av moränhöjder utgörs merparten av omgivningarna av odlad 
åkermark i den utdikade sjön (figur 4). Området domineras visuellt av urbergsdrum
linen Lussabacken som höjer sig drygt 30 m över omgivande områden, och därifrån har 
man en vidsträckt utsikt västerut över åkermarken på den utdikade sjön Vesan med 
Ryssberget i bakgrunden. På Lussabacken går berggrunden i dagen på flera ställen, men 
merparten av höjden är täckt av morän, postglacial sand och finsand (Lagerås 1999:62) 
(figur 5). Inom undersökningsytan fanns huvudsakligen postglacial sand och finsand i 
de ytliga lagren. I områdets södra del täckte sanden delvis en blockrik morän.

Fornlämningsmiljö
Listers fornlämningar har ur ett forskningshistoriskt perspektiv uppmärksammats i 
relativt liten omfattning. Detta har sin förklaring i att området legat perifert i förhål
lande till universitet, museer och administrativa centra. Stenåldersforskningen rörande 
västra Blekinge har historiskt sett kretsat kring det välkända Siretorpskomplexet och 
stratigrafiska, kronologiska och kulturella aspekter gällande senmesolitikum och neo
litikum. Tidigt i utredningsarbetet inför utgrävningarna för nya väg E22 konstaterades 
att arkeologiska undersökningar i det aktuella området skulle ge ett unikt tillfälle att 
undersöka både lokala, regionala och interregionala samband och skillnader. För sten
åldersforskningen ansågs området ha en stor potential både ur ett landskaps och ett 
boplatsperspektiv (Nilsson 1999:73).

Om forskningen kring västra Blekinges stenålder har varit av liten omfattning så 
kan forskningen kring bronsåldern i området sägas ha varit mycket ringa. På 1920talet 
gjordes en undersökning av en av gravhögarna på Lussabacken (Arne 1925), som vi får 
anledning att återkomma till. Fynd från bronsåldern har annars främst berörts i över
gripande sammanställningar för hela landet (Baudou 1960; Oldeberg 1974). Särskilt in
tressant i det här sammanhanget är ett fynd av ett bronssvärd från period V, sannolikt 
ett offer, påträffat knappt två kilometer sydväst om Lussabacken (se Bronsålder). Den 
järnåldersforskning som har involverat Lister har i mångt och mycket varit synonym 
med Listers runstenar och undersökningen av Istabygravfältet (Björk m fl 2011, med vi
dare hänvisningar). Vid en sammanställning av vikingatida gravar och gravfält i södra 
Sverige ingick även Lister. Det finns dock endast ett känt gravfynd från området, en 
spjutspets från 900–1000 e Kr, funnen i en gravhög i Norje (Svanberg 2003:313). Det 
finns även uppgifter om två förstörda gravfält i Sölve och Lörby och från Mjällby hör ett 
fynd av en vikingatida armring som kan komma från antingen en grav eller en deposi
tion/skatt. Från Tredenborg och Hörby finns skattfynd från samma tid (Persson 2011:19).

Skriftligt källmaterial och agrarhistoria i området har framför allt behandlats i sam
band med utredningarna inför E22projektet (Anglert 1999; Connelid 1999). Frågor 
om Listers särställning som eget område och territorium i forskning kring järnålderns 
folkland och den medeltida organisationen har i hög grad utgått från historiska källor 
och ortnamnen i området (Brink 1998; Anglert 1999; Stenholm 1986, 2009). Arkeologiska 
lämningar från medeltid och historisk tid har framför allt berört Sölvesborgs stad och 
borg/slott (Anglert 1984), medan övriga insatser kring perioden i stor utsträckning utgått 
från skriftliga källor och äldre kartmaterial (se t ex Stenholm 1986, 2009; Milton 1994).

Den del av Lister som ligger öster om Vesan är en fullåkersbygd med stora samman
hängande odlingsarealer. De senaste århundradenas allt intensivare och mekaniserade 
jordbruk har medfört att ovan mark synliga fornlämningar är relativt få. Fornlämnings

Figur 5 (till vänster) Lussabacken 
norr på Jordartskartan, © Sveriges 
geologiska undersökning. Linjen på 
tvärs mot undersökningsområdet är 
en gropavall (se kapitlet Agrara läm
ningar). Skala 1:2 000.
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bilden domineras därför av ytinventerade förhistoriska boplatser, men det finns även en 
hel del andra intressanta fornlämningar på Lister (Persson 2011).

I nedanstående presentation av fornlämningsmiljön vid Lussabacken norr har vi fo
kuserat på lämningarna i närområdet (figur 6). Vissa viktigare fynd och fornlämningar 
utanför detta område har tagits med när det har bedömts som relevant för att ge en god 
bild av fornlämningsmiljön kring lokalen.

Fornlämningarna kring Lussabacken norr (RAÄ Ysane 35:1 & 41) utgörs framför 
allt av fyndplatser, stenåldersboplatser, gravar från bronsålder och järnålder samt agrara 
lämningar. Flera tidigare okända fornlämningar i området påträffades i samband med 
utredningar och förundersökningar inför planeringen av nya väg E22. Söder om Lussa
backen norr identifierades tre platser med slagen flinta (RAÄ Ysane 34:1, 73 & 74) i sam
band med de arkeologiska utredningarna (Aspeborg & Persson 1999a; Aspeborg 2009). 
Ingen av dessa platser gick vidare till förundersökning. Ca 90 m norr om Lussabacken 
norr påträffades ett område med slagen och bränd flinta samt slagg (RAÄ Ysane 36:1) 
(Aspeborg & Persson 1999a). Norr, söder och öster där om grävdes tre schakt i vägsträck
ningen vid utredningen steg 2 år 2009, men endast en flinta påträffades (Aspeborg & 
Lagerås 2009:17). Vid en kompletterande förundersökning år 2010 grävdes ytterligare ett 
schakt norr om flintförekomsten, inom läget för en planerad damm, Damm 5. Inga läm
ningar påträffades och det föreslogs inga fortsatta åtgärder (Rudebeck m fl 2010b:34ff).

Omkring 500 m nordnordost om Lussabacken norr låg två andra lokaler som upp
täcktes och undersöktes inom ramen för E22projektet. Platserna har benämningarna 
Damm 6 (RAÄ Ysane 88) och Bro 597 (RAÄ Ysane 95 & 96) och här undersöktes bo
platslämningar från tidigmesolitisk tid (Björk m fl 2015).

Omkring 100 m norr om Damm 6 och Bro 597 fanns RAÄ Ysane 42. I samband med 
den arkeologiska utredningen år 2009 påträffades där 2 härdar, 3 stolphål och 2 gropar 
(Aspeborg & Lagerås 2009). Anläggningarna har inte daterats. Omkring 100 m söder 
där om påträffades en anläggning, tolkad som en grop. Anläggningen låg i kanten av 
den yta som sedan kom att förundersökas under benämningen Damm 6 (RAÄ Ysane 
88). Sannolikt var det dock inte frågan om en grop, utan istället spår efter en borttagen 
sten, eftersom flera sådana påträffades vid den särskilda undersökningen på lokalen. På 
RAÄ Ysane 43 påträffades vid utredningen 2009 två stolphål och en grop. Ytan gick 
inte vidare till förundersökning.

Längre norrut låg lokalen Norje Sunnansund (Lokal 12) som undersöktes inom ra
men för E22projektet (Kjällquist m fl 2016). Här delundersöktes en boplats från tidig 
till mellanmesolitisk tid, fossil åkermark från järnåldern och historisk tid och en sten
sättning, daterad till järnålder (RAÄ Ysane 44, 79, 80, 92 & 93). RAÄ Ysane 75 är en 
fyndplats för flintavslag, registrerad vid utredningen 2008.

Av de fornlämningar som var kända sedan tidigare är gravområdet på Lussabacken 
det som närmast ansluter till Lussabacken norr. Centralt på Lussabacken finns tre grav
högar som är 8, 10 respektive 20 m i diameter (RAÄ Ysane 11:1, 12:1 & 12:2). Gravhö
garna ligger ca 500 m sydost om undersökningsytan Lussabacken norr och ytterligare 
250 m åt sydost står Habors ek, som förnippas med högarna (RAÄ Ysane 10:1). Den 
större av högarna kallas Signilds (även Signills) bur och kopplat till den och eken finns 
den vitt spridda sägnen om Signes och Hagbards kärlek som ledde till deras död (Saxos 
Danmarks Historie 2000). Gravhögen undersöktes av T.J. Arne 1920 och då konstatera
des att den bestod av ett kärnröse med en omgärdande kantkedja och att allt var täckt 
av ett sandlager. Högen visade sig vara plundrad, men nära högens mitt fanns rester 
av en eller två gravar som innehöll ett lerkärl, ett nålfragment och en rakkniv med ett 
skaft i form av ett hästhuvud, respektive en fragmenterad bronskniv. Föremålen date
ras till bronsålderns period III (SHM 16614; Arne 1925:36ff; Oldeberg 1974:190). I den 
centrala delen av röset, ovanpå bronsåldersgraven, påträffades en sekundärgrav med ett 
lerkärl (figur 7) som kan dateras till folkvandringstid (muntligen Torbjörn Brorsson). I 
väst ra kanten av kärnröset påträffades ett brandlager med föremål som Arne daterade 

Figur 6 (till vänster) Registrerade 
fornlämningar enligt FMIS i området 
kring undersökningslokalen Lussa-
backen norr (Ysane 35:1 & 41) marke-
rade med blått på Fastighetskartan, 
© Lantmäteriet [LMV dnr 2013/00859]. 
Slutundersöknings ytorna inom loka-
len Lussabacken norr är markerade 
med rött. Skala: 1:12 000. 
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till övergången mellan vendel och vikingatid. Vidare ska det enligt Arne finnas en ”av 
låga vallar omgiven hustomtning” 55 m från gravhögen (Arne 1925:38), vilket för tan
karna till så kallade kulthus från bronsåldern (Victor 2002). Var denna lämning ligger 
i förhållande till gravhögen framgår inte av Arnes beskrivning, men den är i alla hän
delser inte tydligt synlig ovan mark idag.

I områdena Bokelund och Ekeliden, drygt en kilometer ostnordost om Lussabacken 
norr, finns tre högar och det finns även uppgifter om en borttagen stensättning samt 
minst en urnegrav. Den sistnämnda kan dateras till yngre bronsålder–äldre förromersk 
järnålder (RAÄ Ysane 2:1–2:3, 4:1 & 94). I samma område finns två fyndplatser för sla
gen flinta och en bergartsyxa, vilket indikerar att här även finns förhistoriska boplats
lämningar (RAÄ Ysane 3:1 & 26:1). Föremålen är inte närmare beskrivna och kan därför 
inte dateras. Var de finns idag är okänt. Fornlämningen RAÄ Ysane 1:1 är en milstolpe.

Ett par kilometer öster om Lussabacken ligger ytterligare en plats med fynd av urne
gravar från bronsåldern (SHM 17414; RAÄ Ysane 22; se även Egil Lönnbergs inventering 
från 1927, nr 11; ATA 4087/1927). På fastigheten Ysane nr 11, ca 2,5 km söder om Lussa
backen norr, påträffade fastighetsägaren omkring år 1905 ett 30tal föremål av brons 

Figur 7 Lerkärlet från den folkvand-
ringstida sekundärgraven i den cen-
trala delen av gravhögen Signilds 
bur på Lussabacken. Foto: Mikael 
Henriks son, Blekinge museum.

1 cm
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och bärnsten under en flat stenhäll vid borttagande av ett röse (stensättning?) som var 
ca 10 m i diameter. Föremålen är från övergången mellan äldre och yngre förromersk 
järn ålder och de härrör av allt att döma från ett förstört gravmonument (BlM 3710; Ek
holm 1919:227ff). En undersökning av ett jordblandat röse, en hög och en rektangulär 
stensättning utfördes på platsen år 1921 av T.J. Arne. Undersökningen resulterade dock 
inte i några fynd (ATA utan nummer, under Ysane socken, Stensborg). I Egil Lönnbergs 
inventering från 1927 finns platsen upptagen som fornlämning nr 17 och den rubriceras 
där som gravfält från järnåldern och det finns en uppmätning av 70 anläggningar varav 
sju anges som utgrävda (ATA 4087/1927). Platsen är registrerad som fossil åker i form av 
mellan 50 och 100 låga röjningsrösen av förhistorisk karaktär (Ysane 25:1). Med tanke 
på gravkontexten är det möjligt att en del av anläggningarna på platsen kan vara gravar.

Agrara lämningar i form av röjningsröseområden finns framförallt på Ryssberget, 
ca tre kilometer väster om Lussabacken norr, men enstaka förekomster finns även åt 
söder och nordost (RAÄ Ysane 25, som diskuterades ovan, samt RAÄ Ysane 27). Ett 
område med parcellerade åkerytor förekommer i Lörby (RAÄ Mjällby 9), i anslutning 
till ett gravfält med stensättningar, ca fyra kilometer ostsydost om Lussabacken. Även 
på Lussa backens västra sida förekommer vaga jordvallar och tendenser till parcellerade 
åkerytor (Connelid 1999:84). Dessa är dock inte registrerade i FMIS.

Ysane by har ett äldsta ortnamnsbelägg från år 1413. Den befintliga kyrkan upp
fördes omkring år 1300, men det är troligt att den haft en äldre föregångare (Anglert 
1984:31). Ortnamnet har inte kunnat tolkas, men det antas vara av betydande ålder (Brink 
1998:320). Det är rimligt att anta att byn har ett ursprung senast i yngre järnålder, i lik
het med ett stort antal andra kyrkbyar i det nuvarande Sydsverige. Lämningar från den 
yngre järnåldern är dock få i närområdet kring Lussabacken norr och det är egentligen 
endast den folkvandringstida sekundärgraven från Signilds bur som hör dit (se ovan). 
På Lister finns en speciell grupp runstenar från vendeltid som omnämner en styrande 
elit som av runforskare benämnts ylfingar, pga av namnändelserna på ulv (Hådulv, 
Hjorulv och Härjulv). Inskriptionerna betonar på flera sätt makt, krig, klan, totem och 
kult (se t ex Santesson 1989; Björk m fl 2011, med vidare hänvisningar). Runstenarna ger 
tillsammans med de ortnamn som indikerar sakral och central bebyggelse på Listerlan
det (Hörby och Hosaby) skäl till en tolkning av Lister som en egen bygd, ett gammalt 
folkland (Brink 1998:320f). Det ska i sammanhanget betonas att den gamla kustlands
vägen genom Blekinge, i riktning från Norje mot Sölve, passerar Ysane på Lussaback
ens östra sida. Vägsträckningen är sannolikt identisk med medeltidens Via Regia, som 
anses ha förhistoriskt ursprung (Persson 2011:13).

Sammantaget ger fornlämningsmiljön kring Lussabacken norr intryck av ett tidigt 
koloniserat område och ett sammansatt bestånd av fornlämningar. Som framgick i sam
band med undersökningarna för E22projektet har postglaciala transgressioner medfört 
att lämningar från äldre stenålder bevarats under lager av gyttja och sand. Sannolikt 
finns flera sådana kvar i området. Det intensiva jordbruket torde ha medfört att många 
fornlämningar från senare perioder är dolda under mark.

Tidigare undersökningar
År 1998–1999 gjordes en arkeologisk utredning steg 1 av den aktuella vägsträckan. Vid 
inventering konstaterades gynnsamt boplatsläge i åkermarken och det gjordes fynd av 
slagen flinta och slagg i markytan. Även i skogspartiet bedömdes att det fanns bra bo
platslägen och här noterades även stenröjda ytor, röjningssten och antydan till en ter
rasskant (Aspeborg & Persson 1999a).

År 2009 utfördes en arkeologisk utredning steg 2. Vid detta arbete grävdes två 
sökschakt i åkermarken i lokalens norra del. Schakten drogs i ungefär nordsydlig rikt
ning och hade en sammanlagd längd av ca 185 m. I schakten konstaterades dels lager 
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med slagen flinta, bland annat spån, en skrapa och förarbete till en mikrolit, dels an
läggningar i form av fyra gropar och en härd. Boplatsen antogs i huvudsak vara från 
mellan mesolitisk tid, men det poängterades att anläggningarna kunde härröra från se
nare tidsperioder. Boplatsens eventuella utbredning in i skogsområdet förblev oklar och 
en förundersökning av lokalen förordades (Aspeborg & Lagerås 2009:16).

År 2010 blev lokalen föremål för en arkeologisk förundersökning (Rudebeck m fl 
2010a) (figur 8). Sammanlagt grävdes då 46 schakt av varierande längd. Den del av lo
kalen som tidigare varit skogsbevuxen hade inte blivit föremål för utredning steg 2 och 
dessutom hade de agrara aspekterna för skogsområdet fallit bort i Länsstyrelsens för
frågningsunderlag. Detta ledde till att det grävdes flera korta schakt i skogsytan för att 
lokalisera fornlämningar och här gjordes också, efter samråd med Länsstyrelsen, ett 
tillägg av en yta längst i söder för att klargöra utbredning och samband mellan agrar
historiska lämningar och boplatslämningar.

Figur 8 Förundersökningsschakten 
(röda) och slutundersökningsytorna 
(svarta) på Lussabacken norr. Skala 
1:2 000.

N
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Förundersökningsområdet utgjordes av en svag västsluttning vid Vesans östra strand. 
Norra delen var åkermark och södra delen var bevuxen med skog innan förundersök
ningen. Nivåerna för dagens markyta inom undersökningsområdet varierade mellan 
omkring en och fem m ö h i åkermarken i norra delen och mellan fyra och 11 m ö h i 
skogen i den södra delen. I stort sett hela lokalen, med undantag av dess sydöstra del, 
bedömdes ha blivit översvallad av havet i samband med Littorinatransgressionen, som 
omkring 4000 f Kr nådde upp ca 7,5 m över dagens havsnivå. Skogsområdet utgjordes av 
en flack terrass som gav intryck av att vara naturlig, men en böljande terrasskant i väster 
tolkades som att det även odlats här vid något eller några tillfällen. Det högst belägna 
området i södra delen utgjorde den nordvästra delen av själva Lussabacken.

Längst i nordost på åkerytan påträffades vid förundersökningen en förmodad fiske
installation med bevarat trä från mellanmesolitisk tid. Den framkom i sand på 1,2 m 
djup under en lagerföljd av matjord och därunder omväxlande sand och gyttja. Läm
ningarna bestod av mjuka rester av sju parallellt liggande träslanor, flankerade av rader 
med små runda humösa färgningar som tolkades som möjliga pinnhål. En bit av en 
slana av alträ 14Cdaterades till 5600–5500 f Kr, dvs övergången mellan mellanmesoli
tikum och senmeso litikum.

Den eventuella fiskeinstallationen kopplades kronologiskt till ett kulturlager med 
slagen flinta, som var beläget centralt på åkern, och som preliminärt daterades till mel
lanmesolitisk tid. Flintmaterialet antydde en datering till Kongemosekultur, men det 
fanns inslag av flinta som tydde på att det även kunde finnas lämningar från en tidi
gare del av mesolitikum. Lagret, som antogs härröra från en strandnära bosättning, 
var ytmässigt omfattande, omkring 600 m2, men tämligen tunt, och det förmodades 
att det fanns bevarade anläggningar under det. Söder och väster om lagret fanns rela
tivt tätt med anläggningar som inte daterades närmare, men som ansågs kunna höra 
samman både med det mesolitiska kulturlagret och med en betydligt yngre boplats i 
åkerns sydöstra del.

På boplatsen i åkerns sydöstra del identifierades kulturlager, härdar och stolphål, 
var av en del ingick i ett långhus. Fyndmaterialet var magert, men fynd av bl a silkärl 
och husets typologiska drag antydde en datering till yngre bronsålder–äldre järnålder. 
Boplatsen förmodades sträcka sig in över skogsområdets norra del och även utanför 
under sökningsområdet åt öster. Den har legat i ett strandnära läge, vilket i ett regionalt 
perspektiv är ovanligt. Det är få boplatser från denna tid som är undersökta i Blekinge 
och det strandnära läget är ovanligt även i ett större perspektiv. En härd från det ovan 
nämnda huset daterades genom 14Canalys efter det att förundersökningsrapporten 
pub licerats. Härden daterades till folkvandringstid–tidig vendeltid.

En fördjupning som antogs vara en hålväg löpte parallellt längs med en stenmur och 
en sentida markväg som avgränsade åkern i lokalens norra del från ytan med skog i loka
lens södra del. Söder om den förmodade hålvägen, i skogspartiet, fanns en flack terrass 
som odlats, men också boplatsspår som kunde höra samman med boplatsen från yngre 
bronsålder–äldre järnålder. Här fanns även åkerhak och möjliga årderspår.

I den södra delen av skogsområdet fanns en stentipp med huggen sten. Under den 
huggna stenen identifierades större stenblock, som förmodades vara en kantkedja i en 
stensättning. Något längre åt sydost fanns en skärvstenshög i anslutning till en terrass
kant. Att det var en skärvstenshög bekräftades med hjälp av ett mindre sökschakt och 
den daterades efter att förundersökningsrapporten publicerats med hjälp av 14Canalys 
av tillvarataget träkol till äldre bronsålder.

Norr om skärvstenshögen fanns ett fyndrikt neolitiskt kulturlager och anläggningar 
framför allt i form av gropar på en nivå mellan sju och nio m ö h. Lagret innehöll rik
ligt med flinta samt stridsyxekeramik och gropkeramik. Vidare påträffades ett område 
med stolphål och slagen flinta samt härdar med fynd av slagen kvarts i den norra delen 
av tilläggsytan. En av härdarna daterades efter att förundersökningsrapporten publice
rats till yngre bronsålder.
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Sammantaget konstaterades det vid förundersökningen en komplex fornlämnings
situation inom lokalen. Platsen hade utnyttjats för bosättning och andra aktiviteter un
der mellanmesolitisk tid, neolitisk tid – sannolikt vid flera tillfällen – äldre bronsålder 
och äldre järnålder, medan den eventuella stensättningens och de agrara lämningarnas 
närmare datering kvarstod att fastställa. Lokalens närhet till gravområdet på Lussa
backen framhölls som en viktig faktor vid tolkningen av den förmodade stensättningen, 
skärvstenshögen, boplatsen från yngre bronsålder–förromersk järnålder och de agrara 
lämningarna. Den vetenskapliga potentialen i lämningarna på platsen betonades och 
en slutundersökning förordades (Rudebeck m fl 2010a).



Undersökningens syfte och metoder

Tony Björk

E22projektets övergripande syfte är kunskap om kulturlandskapets utveckling i ett lång
tidsperspektiv, där resultaten sätts i ett lokalt, ett sydsvenskt och ett Östersjöperspek
tiv. Mer precist är syftet att genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt belysa miljöhisto
ria, landskapsförändringar, landskaps och resursutnyttjande, lämningarnas relation 
till Vesans strandlinjer samt bebyggelseutveckling och sociokulturella relationer un
der olika tids perioder. Syftet är också att jämföra de olika lokalerna som undersöktes 
inom projektet med varandra avseende kronologi, funktion samt kommunikations och 
kontakt mönster. Brytpunkter och kontinuiteter i resursutnyttjande och sociokulturella 
traditioner ska relateras till strategier för dominans, centralitet och övergripande sam
hällsförändringar.

Syfte
Enligt undersökningsplanen för Lussabacken norr var det övergripande syftet med 
under sökningen av lokalen kunskap om miljöhistoria, landskapsutnyttjande och be
byggelseutveckling under perioden mesolitikum till järnålder (Undersökningsplan för 
särskild undersökning av ny vägsträckning av väg E22, sträckan Sölve–Stensnäs, Sölves
borgs och Karlshamns kommuner, Blekinge län, Dnr 431250210). På lokal nivå skulle 
lämningarnas relation till Vesans strandlinje fastställas. Vidare ska resultaten sättas in i 
ett långtidsperspektiv och analyseras utifrån olika geografiska perspektiv för att belysa 
sociala och kulturhistoriska aspekter. Framför allt görs jämförelser med andra lokaler 
från samma perioder inom projektet. För att nå syftet ska lämningarna dateras närmare 
samt deras funktion och inre struktur kartläggas.

Inom lokalen Lussabacken norr fanns lämningar av flera olika slag som krävde skilda 
metoder och ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Baserat på resultaten från förundersök
ningen valdes inför slutundersökningen en yta om 16 140 m2, fördelad på 3 890 m2 in
tensiv yta, som skulle schaktas av, och 12 250 m2 extensiv yta där det gavs möjlighet att 
schakta valda delar. Sammanlagt avbanades 10 526 m2 (figur 9).

I undersökningsplanen inför slutundersökningen ställdes det upp ett antal speci
fika syften för de olika tidsperioderna och lämningarna. Dessa kom dock att förändras 
till viss del under undersökningens gång, dels på grund av att det påträffades oförut
sedda lämningar, dels på grund av att en del lämningar inte var av den karaktär som 
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förväntades. Nedan anges de i undersökningsplanen formulerade syftena för de olika 
lämnings typerna och de metoder som valts med utgångspunkt från dessa. I avsnittet 
Avvikelser från syfte och metod beskrivs och motiveras de förändringar som gjordes un
der arbetets gång.

Det primära syftet när det gäller de mesolitiska lämningarna var att klargöra platsens 
datering, funktion och interna organisation i relation till läget och naturmiljön. En vik
tig del i detta var att klargöra den förmodade fiskeanläggningens förhållande till boplat
serna/boplatsen. För att klargöra detta förordades paleoekologiska och litiska analyser.

För boplatslämningarna från neolitikum och bronsålder–järnålder var syftet att klar
göra dateringar och kartlägga boplatsernas funktioner och inre strukturer. Frågorna 
gällde förekomsten av huslämningar, härdområden och verksamhetsområden samt vad 
som skulle kunna utläsas om lämningarnas funktion och ekonomiska och sociala kon
text utifrån litiskt material, keramik och makrofossil. Vidare skulle brons–järnålders
boplatsens kronologiska förhållande till stensättningen, skärvstenshögen och den fossila 
åkermarken utredas. Eftersom brons–järnåldersboplatser i strandnära läge är ovanliga 
skulle undersökningen inriktas på boplatsens funktion och utnyttjandet av strandzonen.

När det gällde skärvstenshögen var syftet att klargöra anläggningens datering och 
avgöra dess funktion och samband med andra lämningar inom undersökningsområ
det. Det har inte undersökts några skärvstenshögar tidigare i Blekinge. Skärvstenshögar 

Figur 9 Avschaktad yta vid under-
sökningen av Lussabacken norr. De 
matjordsrutor som undersöktes 
ovan det mesolitiska lagret A7060 
i norr och det neolitiska lagret 101 i 
söder, innan matjorden avbanades, 
är markerade. Skala 1:2 000.
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före kommer både i boplatsmiljöer och gravmiljöer och de dateras framför allt till brons
ålder, men även till äldre järnålder. Den aktuella skärvstenshögen antogs vara samtida 
med boplatsen från bronsålder–äldre järnålder. Efter att förundersökningsrapporten 
publicerats erhölls en 14Cdatering av bark eller näver från högen till äldre bronsålder 
(Ua41143, se kapitlet Skärvstenshögen A15500 för detaljer).

Angående fossil åkermark, stenmuren och den antagna hålvägen var syftet var att 
kartera och datera terrasser, åkerhak samt eventuella årderspår och andra odlingsläm
ningar, samt att fastställa relationen till andra lämningar inom undersökningsområdet. 
Genom jämförelser med den fossila åkermarken på lokalen Norje Sunnansund (Lokal 
12, RAÄ Ysane 44) och den historiskt kända åkermarken kunde undersökningen för
väntas bidra till kunskap om områdets agrarhistoria.

Syftet med undersökningen av den förmodade stensättningen var att bedöma om 
det var en grav, och, i så fall, fastställa gravskick, datering och relation till omgivande 
lämningar. Gravarna har en viktig roll som markörer under olika tidsperioder och är 
viktiga för förståelsen av kulturlandskapets utveckling och sociala dimensioner.

Metoder
I undersökningsplanen för E22projektet redovisades en övergripande metodik för pro
jektet. I denna betonades bl a att paleoekologiska och kvartärgeologiska metoder skulle 
integreras i projektet på olika sätt. Detta dokument utgjorde en bas för hur arbetet på 
Lussabacken norr genomfördes. Med utgångspunkt från den platsspecifika undersök
ningsplanen presenteras nedan översiktligt den ram för undersökningsmetodik som 
preciserades för lokalen och de förändringar som gjordes i förhållande till denna. De 
specifika metoder som användes vid slutundersökningen beskrivs kortfattat nedan och 
närmare i samband med redovisningen av lämningar och undersökningsresultat.

I den först inlämnade undersökningsplanen angavs att tolkningsarbetet kring den 
fossila åkermarken och brons och järnålderslandskapet skulle utnyttja E22projektets 
övergripande historiska landskapsanalys. Den historiska landskapsanalysen ströks dock 
av Länsstyrelsen (se bilaga 1, Revidering av anbudshandling 20110304, Dnr 431250210).

För att belysa miljöhistoria, landskapsutnyttjande och bebyggelseutveckling utför
des flera olika analyser av fyndmaterial, fyllningsmaterial i anläggningar och lager. De 
analyser som utfördes var 14Canalyser, vedanatomiska analyser, paleoekologiska ana
lyser, litiska analyser samt keramiska analyser.

Figur 10 Johan Åstrand fotodoku-
menterar arbetet med framrens-
ningen av de mellanmesolitiska hyd-
dorna i undersökningens slutskede. 
I bakgrunden skyfflar Fredrik Lars-
son. Vy mot sydväst. Foto: Blekinge 
museum.
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UTGRÄVNING
Matjorden avlägsnades med hjälp av grävmaskiner och dumpers, samt genom hand
rensning med skyfflar och renshackor. Samtliga anläggningar och strukturer mättes in 
digitalt. Inom intensiva ytor skulle ca 75 % av anläggningarna undersökas, inom exten
siva ytor ca 50 %. I genomsnitt kom 60 % av anläggningarna att undersökas, vilket väl 
motsvarar den beräknade andelen. Det förtjänar att nämnas att i detta genomsnitt in
går en skärvstenshög, ett antal hyddor, ett par grophus och ett båthus, som var mycket 
resurskrävande anläggningar i förhållande till de spridda stolphål och härdar som inte 
kom att undersökas. Fotodokumentation gjordes med digitalkamera (figur 10). Mätdata, 
beskrivningar och foton lagrades i Intrasis. Undersökta anläggningar dokumenterades 
med profilritning samt kontextbeskrivning.

Rutgrävning av matjord och förna med humusskikt föreslogs inom två delar av ytan 
innan matjordsavbaningen (figur 9 och 11). Det rörde sig dels om den förmodade meso
litiska boplatsen i norra delen, dels den neolitiska boplatsen i lokalens södra del. Syftet 
med rutgrävningen var att samla representativt material för tolkning från helt eller del
vis sönderplöjda lämningar och för att kunna bedöma relationen till och bevaringsför
hållandena för underliggande anläggningar. En täthet om rutor ungefär var 15:e meter 

Figur 11 Undersökta rutor i kultur-
lager, transgressionslager och ero-
sionslager inom undersöknings-
ytorna. Lager 101 var i själva verket 
större än vad bilden visar. Den un-
gefärliga avgränsningen på kartan 
visar istället inom vilket område det 
förekom rikligare mängd av neoli-
tisk flinta och keramik. Undersökta 
lager och kontexter presenteras ut-
förligare under respektive kapitel i 
rapporten. För noggrannare redo-
görelse av undersökta andelar av la-
ger, enskilda grävenheters lägen etc, 
se även bilaga 20–26. Skala 1:2 000.

N
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bedömdes rimlig (rutgrävningen redovisas mer ingående i kapitlen Tidig- och mellan-
mesolitikum och Mellanneolitikum).

Metalldetektering i två moment förordades i undersökningsplanen inom järnålders
boplatsen i den södra delen av åkerytan. Det första gjordes av matjordens ytskikt, innan 
avbaningen inleddes inom en yta av ca 3 000 m2. Det andra gjordes efter en första av
baning av ca 0,15 m matjord i samma område, i 5–7 m breda remsor inom en yta av 
ca 900 m2. De anläggningar som bedömdes relevanta skulle också detekteras (metall
detekteringen redovisas i kapitlet Järnåldersboplatsen och i bilaga 6).

NATURVETENSKAPLIGA ANALYSER
För att tydliggöra kronologin på platsen daterades ett urval av anläggningarna genom 
14Canalys. Genom vedartsanalys fastställdes kolprovernas vedart och egenålder, vilket 
bidrog till att öka säkerheten i dateringen. Vedartsanalysen gav även upplysningar om 
vegetationens utseende under olika tider. 14Cdateringarna kompletterades med OSL
dateringar av transgressionssand.

Paleoekologiska analyser i form av makrofossilanalyser, diatoméanalyser och pol
lenanalyser utfördes för att erhålla kunskap om Vesans utveckling, boplatsernas när
miljö samt människors livsvillkor. Det övergripande syftet med analyserna var att tolka 
de olika boplatsfaserna i sina respektive miljöhistoriska sammanhang, samt att belysa 
växtinsamling, odling och landskapspåverkan. Syftet var även att undersöka de krono
logiska och funktionella sambanden mellan lämningarna.

LITISKA ANALYSER
Litiska analyser av flera slag utfördes för att få underlag till tolkningar av de olika boplat
sernas funktion och sociokulturella sammanhang. Flintmaterialet har registrerats i Intra-
sis av Carl Persson. Carl Persson och Bo Knarrström har gemensamt analyserat det litiska 
fyndmaterialet. Analyserna har utgått från de senaste decenniernas arkeologiska diskus
sion kring sambanden mellan litisk teknik och försörjningsstrategi. Analyserna bestod 
av råmaterialanalyser, morfologiska och teknologiska analyser, bruksspårsanalyser och 
proteinanalyser. Analyserna syftade till att belysa kronologi, karaktär, ekonomisk funk
tion, teknisk strategi och externa kontakter (se Tolkningar av litiska material). Det sätt 
varpå fynden av flinta registrerades framgår av bilaga 16. Det kan i detta sammanhang 
påpekas att de oväntade fynd som gjordes under undersökningens gång förändrade för
utsättningarna för de litiska analyserna. Från början avsågs analyserna utgå från tämligen 
stora fyndmaterial insamlade i kvadrat meterrutor. Vid undersökningen visade det sig att 
det fanns flera synnerligen välbevarade lämningar, varför fynden istället punktinmättes 
eller knöts till grävenheter. Eftersom dessa fynd hade en hög informationspotential lades 
nya fält till den Intrasismall som användes vid registreringen. I Intrasisprojektet fram
går således detaljerna rörande specialregistreringen av det litiska materialet. I kolumnen 
”Anmärkning” i fyndlistan (bilaga 19) framgår iakttagelser som bedömdes som särskilt 
viktiga att notera i samband med registreringen.

Vikt för litiska fynd anges i gram och i sammanräkningar har litiska fynd som vä
ger under 1 g avrundats till 0,5 g. Viktangivelser avseende de litiska fynden är således 
ungefärliga.

KERAMIKANALYSER
Keramikanalyser gjordes för att få underlag till tolkningar av de olika boplatsernas 
funktion och sociokulturella sammanhang. Kärlens former, dekorer, gods samt kärl
storlekar analyserades av Torbjörn Brorsson, med fokus på datering, aktiviteter, kulturell 
tillhörig het och externa kontakter (bilaga 3). Lipidanalyser planerades för att studera i 
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första hand vad de gropkeramiska kärlen använts till, men pga att det saknades skärvor 
med förutsättningar för detta prioriterades istället analyser av tunnslip.

Avvikelser från syfte och metod
Alla avvikelser avseende syfte och metod beslutades efter diskussion med Länsstyrel
sen. De förändringar som gjordes i undersökningsmetodik berodde dels på att en del 
lämningar avvek från förväntningarna avseende bevaringsgrad eller innehåll, dels på 
att nya, oförutsedda, lämningar påträffades. Förändringar avseende andelen undersökta 
rutor berodde exempelvis på att de mesolitiska lämningarna visade sig vara av annan 
karaktär än förväntat. De kontextspecifika syftena och metodvalen presenteras nedan 
i beskrivningarna av respektive lämning.

En avvikelse från beslutet gällde den förmodade fiskeinstallationen i den norra delen 
av området. Det vid förundersökningen dokumenterade träet sträckte sig utanför det fast
lagda undersökningsområdet. Genom ett tilläggsbeslut medgavs schaktning utanför un
dersökningsytan för att frilägga och undersöka lämningen inom ramen för beslutad budget 
(Dnr 431250210, 20110415). Genom en tjänsteanteckning medgavs även friläggning av 
ett långhus, som sträckte sig utanför undersökningsytan i den östra delen (Dnr 4312502
10, 20110711). Också denna undersökning gjordes inom fastlagd budget och tidsram.

Den förmodade stensättningen (som vid förundersökningen benämndes A16841) 
visade sig efter en inledande undersökning bestå av skrotsten och löst liggande sten. 
Även större, underliggande stenar, som såg ut att kunna vara en kantkedja, visade sig 
vara upplagda direkt på odlingslagret. Stenansamlingen var helt och hållet ett resultat 
av sentida stenröjning och stenhuggeri. Den återstående tiden som var avsedd för detta 
objekt användes istället till att klargöra husområdet från järnåldern, som var mer om
fattande än förväntat.

Den största avvikelsen från undersökningsplanen och beslutet gällde lämningar 
från mesolitisk tid. I samband med att den förmodade fiskeinstallationen frilades och 
dokumenterades påträffades flera koncentrationer av slagen flinta av senpaleolitisk–
tidigmesolitisk karaktär i sand under gyttjelager i lokalens norra del. Då det bedömdes 
som angeläget att undersöka dessa beslöt Länsstyrelsen om en separat undersöknings
plan och kostnadsberäkning för dessa lämningar. Genom ett tilläggsbeslut undersök
tes lämningarna genom punktinmätning och insamling av prover och fynd (Dnr 431
221311, 20110902).

Andra avvikelser från undersökningsplanen kom sig av att ej förutsedda kulturlager 
och hyddor från mellanmesolitikum påträffades under transgressionssand i lokalens 
västra del samt att ytterligare ett kulturlager från tidigmesolitikum påträffades i samma 
område, under ytterligare ett lager transgressionssand. Även i den östra delen av under
sökningsytan påträffades ett ej förutsett kulturlager med slagen flinta från tidigmeso
litisk tid. Hur lämningarna påträffades beskrivs nedan i avsnittet om mesolitikum. Att 
dessa lämningar inte upptäcktes vid utredning och förundersökning berodde dels på 
att djupschaktningar inte medgavs vid dessa tillfällen, dels på att det fanns lämningar 
tillhörande järnåldersboplatsen direkt under matjorden inom de aktuella områdena. 
Detta medförde att vidare schaktningar inte kunde göras inom dessa ytor innan järn
ålderslämningarna var undersökta.

Sammanfattningsvis var lämningarna från mesolitikum och järnålder betydligt mer 
omfattande och komplexa än vad som förväntades utifrån utrednings och förundersök
ningsresultaten. Den stratigrafiska, rumsliga och kronologiska komplexiteten avseen de 
de mesolitiska lämningarna medförde att paleoekologiska och kvartärgeologiska ana
lyser samt litiska analyser blev mer omfattande än vad som beräknats. På grund av det 
påträffades något mindre keramik än förväntat kom dessa analyser att minskas i mot
svarande utsträckning.
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Resultat från förundersökningen och målsättningen 
för slutundersökningen
Vid förundersökningen av Lussabacken norr påträffades tre ytor med mesolitiska fynd. 
Den första framkom inom lokalens åkerparti i sluttningen mot norr. Här fanns ett ca 
600 m2 stort 0,02–0,04 m tjockt kulturlager, som vid slutundersökningen benämndes 
A7060. I lagret påträffades tämligen rikligt med flinta som utifrån typologisk datering 
antogs vara från tidig Kongemosekultur, vilket låg i linje med slutsatser dragna redan 
i samband med den arkeologiska utredningen, steg 2 (Aspeborg & Lagerås 2009:16f). 
Det påträffades dock också flintor som antydde tidigmesolitiska inslag. Den andra ytan 
framkom i samband med utvidgning i den lägre terrängen mot norr. I det nordligaste 
schaktet påträffades en mörkfärgning i sand under gyttjelager med relativt dåligt be
varat trämaterial. Ansamlingen tolkades som resterna av en möjlig fiskeinstallation. En 
14Canalys av trä av al från denna gav en datering till 5632–5492 BC kal 2σ (Ua39841: 
6641±39 BP, bilaga 13). Inom tilläggsområdet i söder påträffades en tredje yta med spridda 
mesolitiska fynd och fåtaliga anläggningsspår. Bland annat frilades en härd (A18419), där 
några kvartsavslag påträffades vid rensning. Utifrån teknologiska och topografiska grun
der bedömdes dessa begränsade lämningsspår vara senmesolitiska (Rudebeck m fl 2010a).

Enligt undersökningsplanen för slutundersökningen (Dnr 431250210) var syftet 
med undersökningen av de mesolitiska lämningarna att få kunskap om platsens funk
tion och dess interna organisation i relation till topografin och naturmiljön. Dessutom 
skulle den hypotetiska fiskeanläggningens förhållande till den möjligen samtida boplat
sen klarläggas. Utöver detta skulle variationer i landskapsutnyttjande och sociokulturella 
traditioner ur olika geografiska perspektiv belysas genom jämförelser med andra plat
ser. Undersökningsplanen fokuserade således helt på spår inom lokalens åkermarksdel 
i form av den hypotetiska fiskeinstallationen och området med det troliga mellanmeso
litiska kulturlagret (A7060). Avsikten var att först gräva matjordsrutor inom lokalen för 
att klarlägga fyndens utbredning och stratigrafiska position. Rutgrävningen skulle kon
centreras till det mesolitiska kulturlagret i den nordliga sluttningen. Efter rutgrävning 
skulle maskinavbaning ned till det fyndförande lagret ske, varefter kulturlagret skulle 
totalundersökas genom rutgrävning. Fiskeinstallationen skulle efter avbaning, finren
sas och dokumenteras. Dessutom skulle ytan mellan boplatsen och fiskeinstallationen 
undersökas extensivt.
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Syftet med de naturvetenskapliga analyserna var att belysa platsens geologiska och 
paleoekologiska förutsättningar samt att tidsfästa och utreda specifika frågor kring de 
mesolitiska lämningarna. Diatoméanalyser, OSLdateringar samt pollenanalyser ge
nomfördes för att besvara de mer övergripande frågeställningarna. I syfte att besvara mer 
avgränsade frågeställningar utfördes fosfatanalyser, makrofossilanalyser, 14Canalyser 
samt proteinanalyser av flintredskap.

Förändrade prioriteringar vid slutundersökningen
Ett antal oväntade fynd och insikter under fältarbetets gång fick stor betydelse för i vilken 
utsträckning undersökningsplanen kunde följas avseende frågeställningarna gällande 
mesolitikum. Upptäckterna krävde ett flertal gånger att utgrävningsstrategin anpassades 
efter förändrade omständigheter. Den grundläggande orsaken till att flera oförutsedda 
lämningar från mesolitisk tid påträffades under pågående slutundersökningen var den 
bristande förståelsen av platsens geologiska förutsättningar. En orsak till denna bris
tande förståelse var att djupschaktning, enligt Länsstyrelsens beslut, inte skulle ske vid 
förundersökningen. I anslutning till den förmodade fiskeinstallationen utfördes dock 
en mindre schaktning under ploggången, vilket visade att området varit översvämmat 
under Littorinatransgressionen. De stratigrafiska förhållandena inom resten av lokalen 
var dock huvudsakligen okända när slutundersökningen tog sin början. Redan vid den 
inledande rutgrävningen kunde det konstateras att lagerbilden var komplicerad och att 
det förekom spridda fynd på oväntat stora djup. Under arbetets gång växte en förstå
else långsamt fram av platsens förhistoriska topografi och de processer som skapat den. 
I efterhand har iakttagelserna i fält kompletterats med naturvetenskapliga resultat och 
14Cdateringar. Den förståelse av områdets förhistoriska topografi och stratigrafi som 
nu finns är i alla avseenden annorlunda än den som utgjorde förutsättningen för slut
undersökningen. Det är av denna orsak svårt att direkt relatera de undersökningar som 
gjordes till undersökningsplanen. I stället kommer framställningen nedan att huvud
sakligen följa den sekvens av händelser och omprioriteringar som ledde fram till slutre
sultatet. För tydlighetens skull inleds dock redovisningen med en principiell beskriv
ning av den mesolitiska stratigrafin i den norra delen av området.

Den principiella förståelsen av den mesolitiska 
stratigrafin
Den norra delen av Lussabacken norr var påverkad av två transgressioner som föränd
rat landskapet. Det landskap som skapades i slutet av istiden omformades först av Ancy
lustransgressionen (ca 8700–7900 f Kr) och senare av Littorinatransgressionen med efter
följande regression (ca 6700 f Kr–1000 e Kr) (se kapitlet Klimat, strandförskjutning och land-
skapsutveckling i Vesanområdet under 11700 år). Transgressionerna eroderade vissa områden 
och deponerade stora mängder sand och gyttja i andra områden. Även om processerna är 
generella finns det inte någon möjlighet att för enskilda platser beskriva deras verkan på 
ett generellt plan. Hur en enskild plats påverkades av dessa processer har berott på dess 
läge och topografi. Ur ett arkeologiskt perspektiv kan man förvänta sig att processerna 
både kunnat övertäcka och bevara lämningar, liksom omdeponera och förstöra dem. Det 
senare är det mest sannolika resultatet, men på Lussabacken norr medförde havsnivåför
ändringarna att mesolitiska lämningar från både preboreal tid och atlantisk tid bevarades.

I den norra delen av undersökningsområdet påträffades preboreala markytor, som i 
varierande grad övertäckts av sand från Littorinatransgressionen. En av dessa utgjordes 
av ett 0,02–0,20 m tjockt gråsvart lager som förekom inom ett ca 3 500 m2 stort område 
inom den avbanade delen av undersökningsytan i åkern. I den södra delen av åkerytan 
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var lagret beläget under transgressionssand. Det var där snarast svart och benämndes 
A17600, i sluttningen mot norr var lagret beläget direkt under matjorden. Det var där 
grått och benämndes A7060. I det sistnämnda lagret fanns en inblandning av fynd från 
tidigatlantisk tid. I den nedre delen av sluttningen fanns inget synligt lager. Sannolikt 
var det där eroderat av vattenrörelser och bortplöjt (figur 12, 13 & 14).

Lagren A17600 och A7060 tolkades som delar av den ”svarta rand” som ofta obser
verats vid djupgrävningar i Kalmartrakten och i Blekinge (Holst 1899; Munthe 1902; 
Svensson 2001; se kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanom-
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Figur 12 Norra delen av Lussabacken 
norr. Preboreala flintkoncentratio-
ner (A15090 & A33479) har marke-
rats med rött och rutor där det pre-
boreala lagret A17600/A7060 och 
hydda 1 påträffades har markerats 
med svart. Genom nivåer på lagret 
A17600/A7060 i ett urval av rutorna 
och nivåer på ett urval av de punktin-
mätta flintorna i lagret A15090 kan de 
preboreala markytornas höjd anas. 
Resultatet understryker att den pre-
boreala topografin var mer varierad 
än vad som framgår av den nutida to-
pografin (jfr figur 13 & 14). Skala 1:750.
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Figur 13 Plan över norra delen av 
Lussabacken norr. Grå fyllning mot-
svarar den ungefärliga utbredningen 
av en mörkfärgad preboreal markyta 
(lager A17600/A7060). Grön fyllning 
motsvarar A15090, ett område med 
flintkoncentrationer på en preboreal 
markyta, men där det inte fanns nå-
gon synlig färgning. Området mellan 
A17600/A7060 och A15090 var skadat 
av plöjning och sannolikt även erode-
rat av vattenrörelser. En tänkt profil 
(svart linje) som ses i figur 14 visar den 
nutida topografin samt nivåerna för 
de preboreala markytorna och det 
tidigatlantiska kulturlagret A25000. 
Skala 1:750.
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rådet under 11700 år). Den svarta randen är en mörkfärgad horisont som bildats genom 
att vatten i den stigande Ancylussjön förhindrat nedbrytning av organiskt material på 
en existerande preboreal markyta eller i en sjö eller våtmark. Trots sin tydliga mörka 
färgning är lagret inte ett kulturlager i den meningen att det skapats av mänskliga ak
tiviteter. Ur ett arkeologiskt perspektiv är den svarta randen dock en indikation på en 
forntida markyta eller våtmark, i vilken det kan finnas spår efter mänskliga aktiviteter. 
På Lussabacken norr påträffades rikligt med fynd inom vissa delar av lagret.

Den andra preboreala markytan utgjordes av lager A15090, ett sandlager med kon
centrationer av slagen flinta längst i norr på undersökningsytan. Lagret var beläget på 
omkring en meter över havet (figur 12). I lagret fanns enstaka kolbitar, men det var inte 
synligt som någon sammanhängande färgning. En detaljerad stratigrafisk analys av 
fynden har visat att de härrörde från flera olika besök under preboreal tid, innan Ancy
lustransgressionen. Sannolikt har mindre grupper av människor vid upprepade tillfäl
len slagit läger på en sandrevel bredvid en insjö.

De två bevarade preboreala markytorna, A17600/A7060 och A15090, såg alltså, trots 
sin relativa samtidighet, helt olika ut. I området mellan A17600/A7060 och A15090 åter
fanns inte någon preboreal markyta. Detta område var tydligt påverkat av erosion un
der Littorinatransgressionen och av plöjning. Det fanns alltså inte någon stratigrafisk 
koppling mellan de två preboreala markytorna.

Sammanfattningsvis fanns det alltså inom nästan hela den norra delen av under
sökningsområdet mer eller mindre intakta spår av markytor som var äldre än Littori
natransgressionen. På lägre nivåer var dessa bara synliga som flintkoncentrationer, som 
var övertäckta av sand och gyttjelager. På högre nivåer sågs de på olika djup under den 
överliggande sanden som ett grått eller svart lager som i varierande grad var fyndförande.

I slutet av undersökningen påträffades överraskande ett mycket välbevarat tidigatlan
tiskt kulturlager (A25000) med hyddlämningar mitt i de tämligen tjocka avlagringarna 
från Littorinatransgressionen (figur 14 & 15). Detta lager var ytterligare ett exempel på 
svårigheten att utreda – och än mer svårigheten att utan djupschaktningar kunna förutse 
– stratigrafi och bevaringsförhållanden på platser som denna. Med den nu erhållna kun
skapen om platsen och de geologiska processerna som format den kan platsens stratigrafi 
tyckas tydlig och lättbegriplig. Under fältarbetet föreföll stratigrafin minst sagt svårförklar
lig. I efterhand står det klart att den grundläggande orsaken till detta var den dåliga förstå
elsen av den äldre topografin, som jämnats ut av Littorinatransgressionen. Förekomsten 
av ett välbevarat kulturlager med hyddlämningar, anläggningar och ett rikligt litiskt ma
terial mitt i en stratigrafisk sekvens från Littorinatransgressionen var dock så exceptionell 
att den knappast kunde ha förutsetts, även om förhandskunskaperna hade varit bättre.

För att ge en tydlig bild av de samlade resultaten av undersökningen av de meso
litiska lämningarna kommer framställningen nedan att utgå från i vilken ordning de 
olika mesolitiska lämningarna undersöktes: den förmodade fiskeinstallationen, meso
litiskt kulturlager A7060, tidigmesolitiskt lager A15090, tidigmesolitiskt kulturlager 
A33479 (del av A17600), tidigmesolitiskt kulturlager A17600 med hyddlämning 1 och 
mellanmesolitiskt kulturlager A25000 med hyddlämningar (figur 15). Framställningen 
avser att förmedla en realistisk bild av vilka överväganden som föranledde olika metod
val och prioriteringar.
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Figur 14 Tänkt profil i nordostsyd-
västlig riktning genom norra delen av 
Lussabacken norr med läget för och 
utbredningen av preboreala mark-
ytor samt det tidigatlantiska kul-
turlagret A25000 (jfr figur 13). Profi-
len, som bygger på LIDAR-data [© 
Lantmäteriet i2012/892] och inmät-
ningar i samband med undersök-
ningen, avser att illustrera det prin-
cipiella förhållandet mellan de meso-
litiska markytorna. Sediment i form 
av gyttja och sand hade deponerats 
ovanpå de mesolitiska markytorna 
under Littorinatransgressionen, vil-
ket jämnat ut topografin. Grön linje = 
lager A15090 med flintkoncentratio-
ner (röda punkter) och grå linje = lager 
A17600/A7060 med läget för hydda 1 
(röd linje). I de tjocka avlagringarna 
återfanns kulturlager A25000 (blå 
linje) med hyddlämningar och andra 
anläggningar från tidigatlantisk tid. 
Lagret hade bildats i början av Lit-
torinatransgressionen. Nuvarande 
marknivå markerad med svart linje. 
Se också figur 49 för en profil i nord-
västsydostlig riktning.
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Undersökningsresultat
FÖRMODAD FISKEINSTALLATION
Den förmodade fiskeinstallationen framkom vid förundersökningen inom den nord
ligaste delen av undersökningsområdet på ca 1,20 m ö h (figur 15). Ett antal, delvis pa
rallellt liggande, träslanor och vad som uppfattades som en serie pinnhål tolkades ut
göra resterna efter en strandnära, vattenbunden konstruktion. Hypotesen grundades 

Figur 15 Norra delen av Lussabacken 
norr med de olika mesolitiska fynd-
kontexterna som kommer att disku-
teras i följande kapitel. Lager A17600 
mättes inte in i sin helhet, men dess 
sannolika utbredning framgår av fi-
gur 13. Hydda 1 påträffades i lager 
A17600 och återfanns alltså under 
lager A25000. Skala 1:750.

kulturlager

schakt
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i tidigare erfarenheter av fasta fisken, vilka kunnat dokumenteras på ett flertal platser 
i Sydskandinavien (se t ex Mårtensson 2001 och däri anförd litteratur; Fischer 2007).

Lämningarna framkom på ca 0,80 m djup under markytan. De låg i sand under en 
lagerföljd som, förutom matjord, omväxlade bestod av sand och gyttjelager. Sanden 
och gyttjan tolkades som avsatta under Littorinatransgressionen. Trä från en av slanorna 
vedartsbestämdes till al och 14Cdaterades till 5632–5492 BC kal 2σ (Ua39841: 6641±39 
BP, bilaga 13) (Rudebeck m fl 2010a:17ff).

Enligt undersökningsplanen inför slutundersökningen var syftet med undersök
ningen av dessa lämningar att genom schaktning och handrensning ta reda på ifall de 
verkligen utgjorde resterna av en mesolitisk fiskeinstallation. Om så var fallet skulle 
anläggningens förhållande till boplatsen dokumenteras. Detta skulle ske genom en ex
tensiv undersökning av ytan mellan kulturlagret i sluttningen (A7060) och den förmo
dade fiskeinstallationen.

Undersökningen föregicks av en digital utsättning av förundersökningsschaktet från 
2010. Därefter påbörjades framrensning ned till nivån för den förmodade fiskeinstal
lationen. En utvidgning gjordes, framför allt mot öster, och avbaning skedde ned till 
nivån omedelbart ovan det tidigare påträffade trämaterialet. Avsikten med detta var att 
förbereda för en slutlig framrensning i ett moment, så att eventuellt känsliga objekt en
dast skulle exponeras under en begränsad tid.

Redan vid schaktningen noterades, liksom vid förundersökningen, omfattande stör
ningar i form av recenta nedgrävningar och dräneringar (figur 16 & 17). Den totala ytan 
för avbaningen uppgick till 148 m2, och utvidgningen bedömdes vara tillräcklig för att 
fånga upp lämningarna i anslutning till den eventuella fiskeinstallationen. Härefter 
vidtog handrensningen, vars syfte var att få fram rätt nivå inom merparten av ytan och 
därigenom frilägga eventuella lämningar av trä och flätverk. Träet överlagrades av ett 
tämligen kompakt gyttjelager med en tjocklek av ca 0,04 m. Gyttjan därunder, som 
träet låg i hade en mäktighet av ca 0,05 m, var mindre kompakt och hade inslag av grus 

Figur 16 Vy mot sydost över den 
södra delen av den förmodade fiske-
installationen efter framrensning. 
Jämför figur 17. Foto: Blekinge mu-
seum.
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och växtdelar. Det framrensade träet uppvisade inga spår av bearbetning och mycket 
kvarvarande bark påträffades, liksom friliggande stycken av bark.

Lämningar av pinnar och klena trädstammar kunde inte påvisas utgöra delar av en 
konstruktion av något slag. Snarare föreföll träresterna kringflutna, och de fläckar som 
tolkades som möjliga pinnhål utgjorde troligtvis rester av strandnära växtlighet och 
djurgångar. I synnerhet kring ett antal stenar och block, som stack upp ur den underlig
gande moränen, verkade träets läge i sanden återspegla en slumpvis spridning. Vid tiden 
omkring 5500 f Kr, vilket var träets ålder enligt 14Cdateringen (Ua39841: 6641±39 BP, 
bilaga 13), var platsen belägen ca 6 m under Littorinahavets yta och omkring 80 m norr 
om en liten udde vid mynningen av en vidsträckt vik. Enligt Anders Fischers ”fishing 
site model” är detta ett av de lägen som utmärker kustnära mesolitiska boplatser, vilka 
ofta legat på platser som lämpat sig för fiske med permanenta strukturer (Fischer 2007, 
fig. 5.2). Avsaknaden av bearbetat trä och en synbar struktur samt frånvaron av fibrer, 
rep, flätverk och fynd av andra slag omöjliggör dock en säker uttolkning av lämningarna.

Vid dokumentationen av den förmodade fiskeinstallationen påträffades enstaka i flin
tor i anslutning till moderna dräneringar (figur 17), vilket väckte misstanken att det skulle 
kunna finnas underliggande fyndförande lager på platsen. Att så var fallet kunde senare be
kräftas. Den vidare undersökningen av detta fyndförande lager (A15090) diskuteras nedan.

För att undersöka sambandet mellan det förmodat mellanmesolitiska kulturlagret i 
sluttningen (A7060) och den förmodade fiskeinstallationen dokumenterades sektioner 
genom profilbänken i A7060 och i schaktet norr därom (figur 15 & 18). Något stratigrafiskt 
samband mellan den förmodade fiskeinstallationen och lager A7060 kunde inte iakttas.

INLEDANDE UNDERSÖKNING AV MESOLITISKT KULTURLAGER, A7060
Det mellanmesolitiska kulturlagret i åkermarkens nordliga sluttning mättes vid för
undersökningen in som lager A17133 (Rudebeck m fl 2010a). Det konstaterades att det 
fyndrika lagret bitvis föreföll hårt åtgånget av sentida plöjning. Mäktigheten var 0,02–

Figur 17 Planritning av den förmo-
dade fiskeinstallationen. Flintfyn-
den från rensningen medförde att det 
underliggande lagret A15090 identi-
fierades. Rutorna 17447 och 22230 
grävdes i avsikt att öka förståelsen av 
detta lager och har inte med under-
sökningen av den förmodade fiske-
installationen att göra. Skala 1:200.
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0,04 m och lagret var tunnare och delvis försvunnet i den nedre delen av sluttningen 
(figur 13 & 14). Lagret försågs i samband med slutundersökningen med en ny lagerbe
teckning, A7060.

För att skapa underlag för den fortsatta undersökningen grävdes 69 kvadratmeter
rutor i den norra delen av Lussabacken norr. Av dessa rutor var 43 belägna i anslutning 
till den förmodade utbredningen av lagret A7060. För att skapa en bild av de mesolitiska 
lämningarnas utsträckning tillvaratogs också samtliga litiska fynd vid avbaningen. Av 
figur 19 framgår att de punktinmätta flintorna (265 av sydskandinavisk flinta och 138 
av kristianstadflinta) huvudsakligen påträffades i sydvästsluttningen där lager A7060 
förväntades förekomma. Vid grävning av 36 rutor i lager A7060 påträffades 288 flintor 
med en vikt av 764 g samt 5 kvartsbitar med en vikt av 32 g. Vid rutgrävningen fram
gick att lagret A7060 bestod av relativt kompakt, sotbemängd, svagt humös och fynd
förande sand. Redan efter att ett fåtal rutor grävts i lagret framgick det att plogskadorna 
var allvarligare än vad som antagits.

Efter den inledande rutgrävningen kunde det konstateras lager A7060 var väl av
gränsat och som förväntat beläget i den sydliga sluttningen. Fyndmängderna var relativt 
måttliga (8 flintor/m2), något som dock inte kunde utgöra ett kriterium för lämning
ens vetenskapliga värde. Mer problematiskt ur ett källkritiskt perspektiv var de tydliga 
plogskadorna. Vid en genomgång av fynden kunde det konstateras att det förekom både 
tryckta spån av sydvästskandinavisk flinta och knackstensslagna spån av kristianstad
flinta. Tolkningen i samband med fältarbetet var att A7060 innehöll fynd från minst 
två separata tidsperioder, en äldre period präglad av användningen av kristianstadflinta 
och en yngre, präglad av användningen av sydvästskandinavisk flinta. Någon stratigra
fisk uppdelning som motsvarade de olika råmaterialen och teknikerna kunde dock inte 
konstateras vid denna tidpunkt.

Enligt undersökningsplanen skulle lager A7060 efter avgränsning rutgrävas i sin hel
het. Eftersom lagret var kronologiskt blandat och skadat av plöjning bedömdes en sådan 
omfattande insats vara föga meningsfull. Istället banades lagret av, med förhoppningen 

Figur 18 För att undersöka det stra-
tigrafiska förhållandet mellan den 
förmodade fiskeinstallationen och 
det mesolitiska kulturlagret i slutt-
ningen (A7060) grävdes ett schakt 
mellan dem. Något direkt samband 
kunde inte ses, men genom rens-
ning av schaktet, rutgrävning och 
dokumentation av profiler klargjor-
des istället stratigrafin för det fynd-
förande sandlagret A15090. Carl 
Persson dokumenterar stratigrafin i 
schaktet. Vy mot nordost. Foto: Ble-
kinge museum.
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Figur 19 Norra delen av Lussabacken 
norr med lämningar från olika stra-
tigrafiska nivåer. Figuren visar prov-
rutor samt fynd av flinta som tillva-
ratogs i samband med borttagan-
det av matjorden och den inledande 
avbaningen av lager A7060. Antalet 
fynd i rutorna överensstämde väl 
med spridningen av fynd i matjor-
den. Man kan notera att de fyndrika 
lämningarna (gråmarkerade), som 
senare kom att dominera undersök-
ningen av mesolitiska lämningar, inte 
framträdde vid avbaningen och rut-
grävningen. Orsaken till detta var, 
som framgår av figur 14, deras strati-
grafiska position. Skala 1:750.

att det där under skulle finnas bevarade mesolitiska lämningar, exempelvis spår efter 
nedgrävda hyddor. Avbaningen resulterade dock inte i att några tydligt mesolitiska an
läggningar påträffades. Vid rensningen av den sydöstra delen av A7060 framkom dock 
en mindre yta med en koncentration av slagen flinta. Detta område, benämnt A33479 
(figur 15, 19 & 20), kunde avgränsas stratigrafiskt och horisontellt och fynden bestod 
uteslutande av knackstensslagna spån och avslag av kristianstadflinta. Undersökningen 
av detta område diskuteras nedan under rubriken Ett tidigmesolitiskt kulturlager, A33479.

flinta 

schakt

kulturlager

kristianstadflinta

sydvästskandinavisk flinta
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UTVÄRDERING AV INLEDANDE INSATSER I RELATION TILL 
UNDERSÖKNINGSPLANEN
Det sammantagna resultatet av de inledande undersökningarna motsvarade inte de 
förväntningar som stipulerats i undersökningsplanen. Någon fiskeinstallation kunde 
inte beläggas, lager A7060 var mer plogskadat och blandat än förväntat och det strati
grafiska sambandet mellan dessa lämningar kunde varken bekräftas eller vederläggas. 
Under under sökningens gång hade dock andra mesolitiska lämningar av betydande ve
tenskapligt värde påträffats, vilket föranledde en revidering av undersökningens mål
sättningar och metoder. Detta redovisas i de kommande kapitlen.

ETT TIDIGMESOLITISKT LAGER MED SPÅR AV HYDDOR OCH AKTIVITETSYTOR, 
A15090
Undersökningsmetodik
Som påpekats ovan var förståelsen av stratigrafin på platsen bristfällig vid undersök
ningen av den eventuella fiskeinstallationen. När enstaka flintfynd påträffades i anslut
ning till moderna dräneringar väcktes misstanken om förekomsten av ett underliggande 
fyndförande lager (figur 17). För att undersöka detta rensades schaktet mellan den för
modade fiskeinstallationen och lager A7060. Fynden, som punktinmättes, påträffades 
i övergången mellan ett vitt sandlager och ett underliggande kompakt rödbrunt sand
lager på ca en meters djup under dagens marknivå. Det vita sandlagret fick beteckningen 
A15090 och i lagret fanns även ett femtontal anläggningar (figur 21, 22 & 23).

Vid en tidigt gjord diatoméanalys av den vita sanden (A15090), som direkt överlagrade 
fynden, kunde det konstateras att det saknades salinitetsindikerande diatoméer, medan 
ett fåtal sötvattenformer visade på en trolig avlagring före Östersjöns saltvattensskede. 
Detta indikerar att sanden avsatts av Ancylustransgressionen och att fynden – eller åt

A7060

A33479

Figur 20 Vy från mobilkran mot 
nordost över lager A7060 (mörkt la-
ger centralt i bilden) och den förmo-
dade fiskeinstallationen (nedanför 
sluttningen, till vänster i bilden) ef-
ter avbaning. Syftet med den kvar-
lämnade profilbänken och schaktet 
ned mot den eventuella fiskeinstal-
lationen var att utreda om det fanns 
något stratigrafiskt samband mellan 
dessa lämningar. Något sådant sam-
band kunde inte dokumenteras. Av 
bilden kan man ana att lager A7060 
fortsätter in under det ljusbruna 
sand- och gruslagret (i bildens ne-
dre högra hörn) som avsatts av Lit-
torinatransgressionen. Kulturlagret 
A33479 ses i anslutning till den min-
dre dumphögen mellan björkarna vid 
den bortre schaktkanten (till höger i 
bilden). Stolphål ingående i hus 3, da-
terat till järnålder, ses i förgrunden. 
Foto: Blekinge museum.
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minstone delar av dem – härrör från tiden innan denna, vilket, förutsatt att strandför
skjutningskurvan i figur V i kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling 
i Vesanområdet under 11 700 år är riktig, skulle innebära en datering till före ca 8700 f 
Kr (se även bilaga 11a).

Att fynden skulle kunna ha en ansenlig ålder framgick också av det litiska materialet 
vars tekniska drag antydde en datering till senpaleolitisk–tidigmesolitisk tid. Indikatio
nerna på ett därmed vetenskapligt värdefullt fynd inom undersökningsområdet moti
verade en omprioritering av arbetsinsatserna. Den utvidgade undersökningen inleddes 
med grävning av åtta kvadratmeterrutor. Som framgår av figur 19 hamnade en av rutorna 
mitt i en fyndkoncentration. Utifrån den stratigrafiska information som rutgrävningen 
resulterade i handrensades det avbanade området upprepade gånger. Genom dessa åt
gärder kunde fyndens utbredning avgränsas i sydvästlig och nordostlig riktning. Då det 
var uppenbart att det fanns ytterligare fynd utanför det avbanade området mot sydväst 
kontaktades Länsstyrelsen angående behovet av omprioritering av arbetsinsatserna. Ef
ter att en kompletterande undersökningsplan inlämnats tog Länsstyrelsen ett tilläggs

Figur 21 Profil C40155 genom flera 
lager sand och gyttja i den nordli-
gaste delen av Lussabacken norr. Se 
figur 22 för profilritning och figur 23 
för profilens läge. Den nedre fyndfö-
rande delen av lager A15090, vit sand, 
har markerats med en röd pil. Vy mot 
nordväst. Foto: Blekinge museum.

Figur 22 Profil C40155 mot nordväst 
genom lager A15090 och överlig-
gande sand- och gyttjelager (jfr figur 
21 & 23). Skala 1:20.
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beslut som medgav undersökning av de aktuella lämningarna (bilaga 1, Dnr 431250210, 
20110415). På så vis gavs det möjlighet att flytta schaktmassor och därefter slutgiltigt 
frilägga och avgränsa flintförekomsterna i sandlagret.

Det var inledningsvis oklart vad flintkoncentrationerna i området representerade 
och för att kunna värdera rumsliga mönster och bevaringsförhållanden beslutades det 
om fortsatt punktinmätning av fynden. Förutom att bevara relationen mellan de en
skilda fynden medgav denna metodik att stratigrafiska iakttagelser och analyser kunde 
göras i efterhand.

Arbetet med att ytterligare avgränsa flintkoncentrationerna påbörjades genom avba
ning och finrensning av ytor söder och sydost om det ursprungliga, fyndförande om
rådet. Schaktningen genererade dock endast ett fåtal flintor och ganska snart uteblev 
fynden helt. Fyndspridningen ansågs därmed avgränsad i dessa riktningar. När schak
tet kom att vidgas i nordvästlig riktning blev bilden däremot en helt annan. På ungefär 
samma nivå som tidigare påträffades tämligen stora mängder bearbetad flinta. Innan av
baningen hade dagens marknivå gett sken av att en äldre markhorisont kunde förväntas 
stiga mot nordväst. Vid avbaningen visade det sig dock att det fyndförande lagret istället 
sluttade svagt mot nordväst. Det övre gyttjelagret blev således allt tjockare efter hand 
som det fyndförande lagret successivt framkom på en allt lägre nivå. I samband med un
dersökningen uppfattades flintkoncentrationerna ligga på små förhöjningar i anslutning 
till en svag nordvästsluttning. Mikrotopografin gav en känsla av strandrevlar (figur 24).

C40155

A40228

A38128 (ca 1,06) 
A38145 (ca 1,12)

A38159
A67899

A67918
A67799A67777 (ca 1,28)

A38186
A38243

A382331
A38202

A38666

A38373

A67888

N
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schakt
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grop & stolphål
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grävenhet

spridning av flinta

Figur 23 Anläggningar och flintkon-
centrationer i lager A15090 samt läget 
för profilen C40155 som visas i figur 
21 och 22. Bilden av fyndspridningen 
baseras på fyndens relativa vikt (-1–
>3 standardavvikelse). 14C-daterade 
anläggningar är markerade med fet 
stil och deras höjd (m ö h) står inom 
parentes. Man kan notera att halvcir-
keln med fyra anläggningar söder om 
A67777 möjligen skulle kunna vara 
spår av en vägglinje till en hydda. 
Skala 1:400.
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Efter totalavbaning framgick att den sammantagna ytan för flintfynden var ca 600 
m2. Inom denna yta fördelade sig fyndkoncentrationerna på fyra mindre ytor och en 
större. Dessa betecknades med bokstäverna A, C, D, E och F (figur 25). Den mindre 
koncentrationen i anslutning till den förmodade fiskeinstallationen bestod endast av ett 
fåtal flintor, de övriga omfattade betydligt fler fynd och var runda till ovala till formen. 
Den större koncentrationen (E & F tillsammans) var ca 100 m2 stor och hade formen 
av en östvästligt orienterad, närmast oval koncentration.

Fynd, anläggningar och naturvetenskapliga analyser
Fjorton anläggningar i området dokumenterades och undersöktes (figur 23). De utgjor
des av tre stolphål, åtta mindre gropar och en större grop (A38666) samt tre härdar. Här
darna saknade stenar, men framträdde relativt tydligt mot den ljusa sanden (figur 26). 
Ett makroprov från härden A67777 analyserades, men inga förkolnade frön påträffades. 
Däremot återfanns ett tjugotal så kallade jurpor (förkolnat organiskt material som inte 
är träkol). En FTIRanalys visade att jurporna innehöll övervägande del kolhydrater 
och mindre andel protein. Analysen visar att jurporna är biologisk vävnad, men för att 
närmare härleda ursprung måste ytterligare analyser genomföras (bilaga 9).

Vedartsanalysen av trettio träkolsfragment från A67777 visade att samtliga utgjor
des av tall (bilaga 4 & 14f). Tre träkolsprover, ett från A67777, ett från A38145 och ett 
från A38128, 14Canalyserades, vilket resulterade i dateringar till intervallen 8740–8350, 
8540–8270 respektive 8460–8240 BC kal 2σ, dvs tidigmesolitisk tid (tabell 2, figur 27 
& 28). Den yngsta dateringen gjordes på ett kottefjäll, medan de övriga dateringarna 
gjordes på träkol av tall med okänd egenålder (bilaga 4 & 14d). Frågan om egenålder är 
i detta sammanhang av ovanligt stor betydelse då Ancylustransgressionen dränkte hela 
tallskogar och fyllde stränderna med drivved. Det fanns alltså i början av transgressio
nen mycket gott om gammal ved längs Ancylussjöns stränder som kunde användas för 
att elda med (bilaga 11a). Trots att dateringarna skiljer sig åt något är det alltså möjligt 
att lämningarna härrör från ungefär samtida aktiviteter.

Som framgår av den mikrotopografiska analysen emanerar lämningarna i lager 15090 
från skilda aktiviteter med en något oklar kronologi. Av analysen framgår att spåren 
av en hydda (koncentration F) var äldre än delar av koncentration E. Det går inte att 
genom typologi eller teknisk litisk analys ytterligare förfina den kronologiska uppdel

Figur 24 Känslan av att befinna sig 
på en forntida strandrevel förstärk-
tes efter några dagars regnande. Av 
vattenytan på bilden framgår att 
fyndkoncentrationerna förekom på 
små förhöjningar i anslutning till en 
möjlig strandkant. Vy mot nordväst. 
Foto: Blekinge museum.
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ningen. Att 14Cdateringarna kan knytas till mänskliga aktiviteter på platsen förefaller 
rimligt. Det är dock svårare att sätta dateringarna i ett direkt samband med flintkoncen
trationerna. Eftersom de daterade anläggningarna låg stratigrafiskt över koncentration 
F var åtminstone denna koncentration sannolikt äldre än de daterade anläggningarna. 
Dateringarna stämmer tidsmässigt med inledningen av Ancylustransgressionen och 
det är möjligt att de avspeglar strandnära aktiviteter från denna tid. Sammantaget bör 
dateringarna ses som en tydlig terminus ante quem-datering av aktiviteterna på platsen.
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Figur 25 Figuren visar flintkoncen-
trationerna A & C–F i A15090, ana-
lyserade avseende de enskilda fyn-
dens vikt och nivå. Spridningen av 
flintan visar att fynden inte har om-
deponerats. Om så vore fallet borde 
de lättare fynden hamnat på en lägre 
nivå. Fyndspridningen utgår från re-
lativ vikt (-1–>3 standardavvikelse). 
Av den mikrotopografiska analysen 
av koncentration F och E framgår att 
dessa härrör från tidsmässigt sepa-
rata aktiviteter. I den undre koncen-
trationen F kan man se ett fyndmöns-
ter som antyder förekomsten av en 
hydda med en tydlig väggeffekt. San-
nolikt har koncentrationen E skapats 
genom flera besök på platsen. De 
rödmarkerade fynden skulle kunna 
emanera från en cirkulär hydda eller 
en mindre aktivitetsyta som är yngre 
än de gulmarkerade fynden och kon-
centration F. Också koncentrationen 
C, där fynden kompletteras av stolp-
hål och grunda gropar, kan tolkas 
som resterna av en hydda. Hur kon-
centrationerna A och D skall tolkas 
är osäkert. Man kan notera att akti-
viteterna vid koncentration D utförts 
i omedelbar anslutning till en numera 
borttagen stor sten. Skala 1:400.

Figur 26 Härden A67777, som date-
rades till preboreal tid (tabell 2). Pro-
filens längd är 96 cm. Som framgår 
av bilden var härdarna mycket tyd-
liga och välbevarade trots deras be-
gränsade djup. Vy mot väster. Foto: 
Blekinge museum.
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Tabell 2 14C-dateringar av material från anläggningar inom det preboreala lagret A15090 (jfr figur 23).

Lab nr 14C-år BP Anl nr/provnr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-30842 9321±53 AH67777/PM67798 Härd inom A15090 Träkol: tall -26,6 8700–8680 BC 8740–8420 BC 
      8640–8530 BC  8380–8350 BC 
      8520–8470 BC 
Ua-31202 9155±53 AH38145/PM38498 Grop inom A15090 Träkol: tall -23,7 8440–8290 BC 8540–8500 BC  
       8490–8270 BC
Ua-31199 9106±50 AH38128/PM38501 Grop inom A15090 Kottefjäll -25,1 8420–8410 BC 8460–8240 BC 
      8350–8250 BC 

AH 67777 Ua-30842 (15090)

AH 38145 Ua-31202 (15090)

AH 38128 Ua-31199 (15090)

Hydda 1 Ua-43343 (17600) 

AH 66860 Ua-30843 (33479) 

OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)

Calibrated date(calBC) 78008200840086008800 800090009200

Ua-30842

Ua-31202
Ua-31199
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OxCal v4.2.2 Bronk Ramsey (2013); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2009)
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Figur 27 (ovan) 14C-dateringar av 
mate rial från anläggningar inom det 
preboreala lagret A15090 (A67777, 
A38145, A38128) samt från hydda 
1 inom lagret A17600 och en härd 
(A66860) i kulturlagret A33479 
(hydda 1, lagret A17600 och kulturla-
gret A33479 beskrivs nedan).

Figur 28 De kalibrerade 14C-date-
ringarna som ses i figur 27 i förhål-
lande till kalibreringskurvan.
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Tabell 3 Fynd från anläggningar i det preboreala lagret A15090 (jfr figur 23).

Anl nr Anl typ Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A38373 Stolphål  Spånfragment 1 1 3344
A38145 Grop Avslag 4 7 2537, 3155
A38128 Grop Avslag 7 37 3164
A40228 Grop  Avslag 5 86 2443, 2523, 2759

Tabell 4 Fynd från flintkoncentrationerna i lagret A15090. 

Föremål Antal Vikt (g)

Avslag 1 144 6 686,0
Redskap & retuscherade spån (se tabell 5) 27 642,5
Kärna & kärnfragment 34  1 812,5 
Spån & spånfragment 126 526,0
Övrig flinta 5 20,0
Stickelavslag 6 53,0
Kvarts (avslag/avfall & övrigt) 3 22,0
Totalt 1 345 9 762,0

Tabell 5 Redskap och retuscherade spån från flintkoncentrationerna i lager A15090.

Redskap & retuscherade spån Antal  Vikt (g) Fyndnr

Skrapa 8 81,0 3465, 3466, 3469, 3470, 3471, 3588, 3637, 3703
Kniv & eggredskap 3 166,0 3455, 3457, 3467
Borr 1 26,0 3456
Lancettmikrolit  4 6,0 3476, 3477, 3478, 3479, 
Skivstickel 5 176,0 3288, 3292, 3326, 3327, 3454
Skivyxa 3 183,0 3481, 3482, 3483
Retuscherat spån 3 4,5 3473, 3474, 3475
Totalt 27 642,5 

I anläggningarna påträffades endast ett fåtal fynd (tabell 3). Fynden kommer att dis
kuteras mer ingående i det tolkande avsnittet nedan.

Det samlade fyndmaterialet från lager A15090, dvs samtliga flintkoncentrationer, ut
görs av 1 342 flintor och tre bitar kvarts, de sistnämnda är sannolikt obearbetade. Om
kring 50 fynd är av sydvästskandinavisk flinta. Antalet brända flintor uppgår till 160 
stycken. Flintornas och de tre kvartsbitarnas sammanlagda vikt är ca 9 762 g (tabell 4 
& 5; i bilaga 17 ses spridningen av utvalda fyndkategorier).

Källkritisk analys
Slutsatsen efter avslutad avbaning var att sanden som överlagrat det fyndförande lag
ret skyddat flintorna från påverkan av senare transgressioner och andra markprocesser. 
Flintorna gav intryck av att ha legat i en skyddad miljö. De saknade helt den patinering 
som karaktäriserar kristianstadflinta som varit i kontakt med det tämligen salta Littori
nahavet. Istället för denna typiska patinering, som är lätt blå/vitaktig, hade flintorna 
en mörk, i vissa fall nästan svart, patinering. Somliga hade en blåaktig halvsidig pati
nering som tydligt visade vilken sida som legat exponerad mot luften (figur 29). Den 
mycket mörka patineringen kan förklaras av att huvuddelen av flintorna inlagrats i ett 
organiskt syrefattigt lager, exempelvis i en strandzon präglad av vass och gyttja (Hög
berg & Olausson 2007:69).

Redan i fält kunde det konstateras att flintorna var mycket vassa, att eggarna var 
skarpa och oskadade. Det har också senare bekräftats genom mikroskopering. Även 
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om flintorna inte gav intryck av att vara omdeponerade kunde det inte uteslutas att de 
förflyttats av vatten på ett mer stillsamt sätt. En sådan omdeponering borde då ha re
sulterat i att mindre flintor ansamlats på en något lägre nivå. Som framgår av figur 25 
förhöll det sig inte så. Istället visade den mikrotopografiska analysen att olika nivåer 
karaktäriserades av fyndspridningar som med största sannolikhet var direkt relaterade 
till de förhistoriska aktiviteterna.

Exakt vilka processer som skapat de goda bevaringsförhållandena för flintkoncentra
tionerna har inte kunnat klarläggas i detalj. Förutom de ovan beskrivna fyndomständig
heterna gjordes dock ytterligare några iakttagelser rörande lager A15090. Det utfördes 
siktning och OSLdateringar av sand från lager A15090. Prover togs omedelbart under 
och över den fyndförande nivån (bilaga 11a & 11c: Vesan 1 & 2). Ett OSLprov (Vesan 1, 
prov nr 40052) som togs i underkanten av A15090 gav en datering till 36989±3000 f Kr. 
Här visade siktresultaten på en moderat sorterad svagt grusig finsand. Tolkningen är att 
provet representerar ett vattenavsatt sediment som inte uppvisade någon utpräglad sor
tering. Ett annat OSLprov (Vesan 2, prov nr 40053), taget strax intill men något lägre 
än det föregående, bestod av något bättre sorterad, svagt grusig finsand och det date
rades till 55989±4000 f Kr. Tolkningen är att provet representerar ett vattenavsatt sedi
ment med en välsorterad karaktär. De två siktanalyserna bekräftade att avlagringen inte 
var någon välsorterad sand, avsatt och långvarigt bearbetad i strandzonen. Båda OSL
dateringarna blev orimligt gamla, vilket kan förklaras av att den provtagna sanden inte 
blivit ordentligt nollställd genom solbelysning i samband med lagrets avsättning. En 
möjlig händelse som skulle kunna förklara både de orimligt gamla dateringarna och de 
goda bevaringsförhållandena vore ett hastigt inbrott av Ancylusjön i Vesanbassängen. 
En sådan dramatisk händelse skulle snabbt kunna ha omlagrat stora mängder sediment, 
som sedan övertäckt boplatslämningarna.

Figur 29 Mindre delar av fyndma-
terialet från flintkoncentrationerna 
i lagret A15090 har en tydlig ensidig 
patinering som sannolikt förklaras av 
långvarig exponering för sol och vind. 
Fynd med liknande patinering påträf-
fades vid de inom E22-projektet un-
dersökta näraliggande tidigmesoli-
tiska lokalerna Damm 6 (RAÄ Ysane 
88) och Bro 597 (RAÄ Ysane 96). De 
flesta flintorna från lager A15090 är 
dock, i likhet med flintorna längst till 
höger i bild, svagt mörkpatinerade 
och förefaller opåverkade av natur-
liga formationsprocesser. Foto: Tony 
Björk.

Damm 6
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Bro 597
fnr 936

Lussabacken norr
fnr 3556

Lussabacken norr
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Lussabacken norr
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fnr 3544
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fnr 1752

Damm 6
fnr 297

Figur 30 (till höger) Flinta från fynd-
koncentrationer i A15090. Tre platt-
formskärnor för produktion av spån-
liknande avslag. De har drag av ensi-
diga tvåpoliga kärnor (fnr 3426, 3433 
& 3428). Knackstensslagna spån (fnr 
3408, 3407, 3395 & 3384) och proxi-
mala spånfragment (fnr 3377, 3347, 
3369, 3344, 3379, 3355, 3314 & 3365). 
Skala 1:1. Illustration Bo Knarrström.
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Tolkning
Redan i fält gav fyndmaterialet från lager 15090 upphov till diskussioner kring fyndens 
ålder och de olika flintkoncentrationernas kronologiska relation till varandra. Somliga 
fynd har mycket ålderdomliga teknologiska drag. Såväl avslag som spån har tillverkats 
genom tillslagning med knacksten och det förekommer ensidiga tvåpoliga kärnor i ma
terialet. Ur både ett teknologisk och ett typologiskt perspektiv hör dessa fynd till den 
absolut äldsta delen av mesolitikum (Andersson & Knarrström 1999; Fuglestvedt 2009) 
(figur 30 & 31). Eftersom fynden påträffades i en ljus, något träkolsblandad, sand fanns 
det inga möjligheter att i fält se någon tydlig stratigrafisk uppdelning i materialet. Då 
fynden stoppades i påsar, mättes in och snabbt togs in fanns det inte vid varje tidpunkt 
av undersökningen en detaljerad förståelse av fyndvariationen över ytan. Genom den 
valda metodiken har det dock funnits goda förutsättningar att senare analysera fynd
materialet i ett GISperspektiv. Nedan kommer de olika fyndkoncentrationerna att pre
senteras kortfattat ur ett perspektiv som huvudsakligen utgår från rumsliga mönster i 
det litiska materialet (se Tolkningar av litiska material). För att fördjupa beskrivningen 
har en mikrotopografisk analys gjorts av fyndkoncentrationerna, där fynden delats upp 
med utgångspunkt från deras höjd (figur 32). Några aspekter av de olika litiska koncen
trationernas karaktär redovisas i figur 33.

Figur 31 (till vänster) Flinta från 
fyndkoncentrationer i A15090. Retu-
scherad borr (fnr 3456), stickelavslag 
(fnr 3452), spånkniv (fnr 3455), ski-
vyxa (fnr 3483), fragmentarisk ski-
vyxa/kärna (fnr 3481), avslagsskrapa 
(fnr 3471) och två lancettmikroliter 
(fnr 3476 & 3478). Skala 1:1. Illustra-
tion Bo Knarrström.
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Figur 32 Svartmarkerade flintor 
(koncentration F) påträffades mellan 
0,80 och 1,00 m ö h, de rödmarkerade 
(koncentration E) påträffades mellan 
1,01 och 1,40 m ö h. Fynden är marke-
rade efter relativ vikt (-1–>3 standard-
avvikelse). Redskap som ritats är ut-
märkta på planen med fyndnummer; 
jämför figur 30 & 31. Skala 1:100.
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Den distinkta fyndspridningen i koncentration F antyder spåren av en hydda med 
tydlig vägglinjeeffekt, dvs att hyddan skulle ha städats ur och fynden ha ansamlats ut
anför hyddan eller i anslutning till väggarna eller att inget flintsmide förekommit inne i 
hyddan (figur 34 & 35). Det faktum att fynden är så väl strukturerade tyder på att plat
sen inte bebotts under någon längre tid. Om så vore fallet skulle de olika aktiviteterna 
skapat en mer otydlig fyndspridning. Det kan å andra sidan konstateras att andelen 
brända flintor uppgår till mer än 8 % och att de påträffades spridda väster om hyddan. 
Spridningsbilden antyder att de brända flintorna ackumulerats genom många aktivite
ter. Sannolikt har bränd flinta, tillsammans med annat skräp, städats ur hyddan. Det 
är också möjligt att det funnits flera härdar väster om hyddan där flinta kan ha bränts, 
sannolikt ofta rent slumpmässigt (figur 33 & 34). Mängden och spridningen av bränd 
flinta antyder alltså att fynden i koncentration F skapats av aktiviteter som inte varit 
tillfälliga till sin natur.

Antalet olika typologiskt distinkta redskap (fyndens variabilitet) kan användas för 
att förstå det spektrum av arbeten som utförts på platsen. Exempel på platser med låg 
litisk variabilitet är slagplatser och slaktplatser där få arbetsuppgifter utförts. Koncen
tration F framstår vid en översiktlig genomgång som en plats där många och varierade 
arbetsuppgifter utförts (figur 32, 33 & 35). Man har reducerat flintkärnor, reparerat red
skap och arbetat med retuscherade redskap på platsen och pilspetsarna kan knytas till 
jakt. De påträffade mikroliterna (bilaga 17 & figur 31) är av allra enklaste slag, men skall 
likväl kopplas samman med jakt. Sticklar och stickelavslag bör tolkas inom ramen för 
bearbetning av horn, ben och träskaft av olika slag. Det finns således spår av både ex-
pedient technologies och curated technologies i materialet (se faktarutan Mesolitiska läm-
ningar i en systemkontext).

En, något spekulativ, tolkning av koncentration F är att den utgjorde resterna av en 
hydda som under en säsong bebotts av en grupp människor. Det faktum att man täm
ligen konsekvent utfört arbetet med flinta utomhus tyder på att man besökt platsen un
der sommarhalvåret (Anderson 2006:11f; Sillitoe & Hardy 2003). Fynden ger intryck 
av att emanera från vardagliga aktiviteter, varför det förefaller möjligt att de deponerats 
av en familj. Det bör slutligen noteras att delar av det som beskrivs som koncentration 
E (gulmarkerat på figur 23) istället hört samman med koncentration F.

Analysen av koncentrationen E är inte lika utförlig som den av F. Det kan noteras 
att fynden på en höjd av mellan 1,06 och 1,45 m ö h bildade en cirkulär struktur. Det 
är troligt att fyndspridningen avspeglar förekomsten av en hydda (figur 36 & 37). An
delen bränd flinta och graden av litisk variabilitet påminner om den i koncentrationen 
F. Den uppenbara skillnaden mellan de båda koncentrationerna är att delar av fynden 
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Figur 33 Diagram som visar likheter 
och olikheter mellan fyndkoncen-
trationerna A och C–F i A15090 avse-
ende förekomst av utvalda (och del-
vis överlappande) kategorier flinta. 
Av diagrammet framgår att den hu-
vudsakliga skillnaden avseende rå-
material är den närmast totala avsak-
naden av sydvästskandinavisk flinta 
i koncentrationerna E och F. Samt-
liga procentsatser utgår från antal. 
Endast flintor från lager A15090 som 
kunnat knytas rumsligt och strati-
grafiskt till koncentrationerna ingår 
i analysen. Det totala antalet flintor 
från koncentrationerna är A: 63, C: 93, 
D: 27, E: 428 och F: 635.
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Figur 34 Av spridningen av de brända 
flintorna i fyndkoncentration F fram-
går att upprepade aktiviteter utförts 
väster om den tänkta begränsningen 
av hyddan. Sannolikt avspeglar 
spridningen läget för mindre härdar 
och kringtrampat avfall. Fynden är 
utritade efter relativ vikt (-1–>3 stan-
dardavvikelse). Skala 1:100.

Figur 35 Redskap, retuscherade bi-
tar och tydligt bruksskadade flin-
tor i fyndkoncentrationen F. De kan 
alla i någon mån kopplas till använd-
ning av flintredskap. Som synes kor-
relerar de också tämligen väl med 
ytan väster om den tänkta begräns-
ningen av hyddan, vilket understry-
ker att många och varierande aktivi-
teter utförts där. Röda fyrkanter mar-
kerar kärnor och kärnfragment och 
även om en tydlig ansamling kan ses 
nordnordost om den tänkta begräns-
ningen av hyddan finns det inget som 
tyder på att flintbearbetning före-
kommit i större skala på platsen. Fyn-
den är utritade efter relativ vikt (-1–>3 
standardavvikelse). Skala 1:100.
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Figur 36 Brända flintor i flintkon-
centration E i A15090. Det finns en 
antydan till en cirkulär spridning 
av obränd flinta i den sydvästra de-
len. Fynden är utritade efter relativ 
vikt (-1–>3 standardavvikelse). Skala 
1:100.

Figur 37 Redskap, retuscherade bitar 
och tydligt bruksskadade flintor i flint-
koncentration E i A15090. Den cirku-
lära tendensen är fortsatt tydlig. Stor-
leken stämmer bra med den tolkade 
hyddstrukturen i flintkoncentration F 
och det är möjligt att fyndspridningen 
också i detta fall kan förklaras av fö-
rekomsten av en hydda. Om så varit 
fallet karaktäriserades den av en fynd-
spridning innanför väggarna. Fynden 
är utritade efter relativ vikt (-1–>3 stan-
dardavvikelse). Skala 1:100.

i koncentration F återfanns som en cirkulär fyndförekomst. Detta förhållande skulle 
kunna förklaras av att fynden avsatts inne i en hydda och att man undvikit att arbeta 
med flinta eller producera flintredskap utanför hyddan. Analogt med tolkningen av 
koncentration F skulle fyndspridningen kunna förklaras av att hyddan används vinter
tid eller vid dåligt väder.
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Figur 38 Lokalerna Bro 597 och 
Damm 6 låg sannolikt i omedelbar 
anslutning till ett utlopp från Vesan-
bassängen under tidig preboreal tid, 
när Vesan var en insjö. Kartan visar 
dagens topografi och en vattennivå i 
Vesan på 0,3 m över dagens havsyta. 
Lager A15090 kan tyckas ha legat på 
en högre nivå och längre ifrån vatt-
net än de andra boplatserna, vilket 
dock inte var fallet. Att det förefaller 
ha varit så beror på att lager A15090, 
till skillnad mot boplatserna på Bro 
597 och Damm 6, var täckt av mäk-
tiga sandlager (jfr figur 22). Möjligen 
fanns även någon gång under prebo-
real tid ett utlopp invid lager A15090. 
Terrängmodell av Nils-Olof Svensson, 
Högskolan i Kristianstad, grundad på 
Lantmäteriets LIDAR-data [© Lant-
mäteriet i2012/892]. Skala 1:12 500.
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Också koncentrationen C kan tolkas som en hydda som använts vintertid eller vid 
dåligt väder. Till skillnad från i koncentrationerna F och E förekommer det ett tyd
ligt inslag av sydvästskandinavisk flinta i fyndmaterialet. Anläggningarna i anslutning 
till koncentrationen kan tolkas som rester av bärande konstruktionselement i hyddans 
vägglinje. Anläggningarna var dock så diffusa att det inte gick att närmare bestämma 
deras funktion. Det är möjligt att den daterade härden A67777 varit knuten till hyd
dan (figur 23 & 26). Om så varit fallet skulle det betyda att hyddan var den äldsta 14C
daterade kontexten inom Lussabacken norr (figur 27 & 28).

Angående koncentrationerna D och A kan det noteras att det där, liksom i kon
centrationen C, förekom ett tydligt inslag av sydvästskandinavisk flinta. Flintan från 
koncentration A karaktäriseras av få retuscherade och bruksskadade flintor och rela
tivt många brända flintor. En möjlig förklaring till detta är att man reducerat flinta, 
eller arbetat med flinta på ett sätt som inte lämnat synliga bruksspår på flintorna, i 
anslutning till en eld. Koncentrationen D präglades också den av en tämligen hög 
andel brända flintor inom en liten yta. I omedelbar anslutning till fyndkoncentra
tionen hade det under förhistorisk tid legat en större sten. Möjligen hade stenen ut
gjort en del av ett enklare vindskydd eller tjänat som ryggstöd vid aktiviteterna på 
platsen (figur 23).

Som påpekats ovan bör 14Cdateringarna främst ses som terminus ante quem
dateringar och sannolikt har huvuddelen av besöken skett vid den insjö som existerade 
i Vesanbassängen före Ancylustransgressionen. Stratigrafin antyder att den hydda som 
framträder i koncentration F var äldst. Fyndmaterialet från koncentration F är så rik
ligt och diversifierat att det på typologiska och teknologiska grunder kan föras till den 
tidigaste delen av tidigmesolitikum. Likheterna med de näraliggande lokalerna Bro 
597 och Damm 6 är stora vad det gället flintornas patinering, val av råmaterial (endast 
kristianstadflinta), fyndspridning och tillverkningsteknik (figur 29 & 38) (Björk m fl 
2015). I koncentration F saknades dock tångepilspetsar, vilket visar att materialet är nå
got yngre än det som påträffades på Bro 597. En datering till 9 000 ± 400 f Kr verkar ty
pologiskt rimlig. Fyndmaterialet från koncentration E är mindre rikt men kan mycket 
väl vara från samma tid.

Förekomsten av och andelen sydvästskandinavisk flinta i koncentrationerna A, C och 
D antyder att de är ungefär samtida. Utifrån 14Cdateringarna av de möjligen samtida 
anläggningarna skulle dessa koncentrationer kunna vara från ca 8 300 f Kr. Denna da
tering stämmer inte helt med vår nuvarande förståelse av Ancylustransgressionens för
lopp (jfr figur V i kapitlet Klimat, strandförskjutning etc). Oavsett detta visar det sam
lade arkeologiska materialet att det finns ett stort tidsdjup i fynden från lager A15090. 
Sammantaget ger fynden en bild av ett samhälle präglat av stor rörlighet.

ETT TIDIGMESOLITISKT KULTURLAGER, A33479
Undersökningsmetodik
Som framgått ovan väcktes under den inledande rutgrävningen av lager A7060 miss
tanken att det fanns ett betydande inslag av tidigmesolitisk flinta i lagret. Misstankarna 
grundades dels på förekomsten av tekniska drag i delar av flintmaterialet, dels på före
komsten av ett översandat mörkt lager (A17600) i norra delen av undersökningsområ
det (figur 13). Lagret A17600, som konstaterades i de flesta provrutorna och i samband 
med utgrävningen av lokalens järnålderslämningar var dock sällan fyndförande, varför 
det var svårt att säkerställa en direkt koppling till lager A7060. Vid avbaningen av lager 
A7060 i övre delen av den nordliga sluttningen kunde det dock konstateras att lagret 
nedåt övergick i ett distinkt grått lager med slagen flinta. Detta benämndes fyndinsam
lingsområde A33479 (i Intrasis är det relaterat till lager 17600) (figur 20, 39 & 40). När 
de delar av lagret som tydligt överlagrades av grus och sand rensades bestod fynden ute
slutande av kristianstadflinta, slagen med hård teknik.
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Efter rensningen ritades en 7 m lång profil som avsåg att beskriva förhållandet mellan 
A33479 och lager A17600/A7060 (figur 41 & 42). Av profilen framgick att lager A33479 i 
den övre delen av sluttningen överlagrades av ett sandlager som avsatts under Littorina
transgressionen. Längre ned i sluttningen var fyndbilden i A7060 blandad och i den ne

Figur 39 Kulturlagret A33479. Plan 
över anläggningar och det handren-
sade områdets begränsning i rela-
tion till fyndspridningen (-1–>3 stan-
dardavvikelse). Den daterade härden 
(A66860) har röd fyllning, anlägg-
ningar med grön fyllning är gropar 
och stolphål. Flintredskap är utmärkta 
med fyndnummer inom parentes. Pro-
filen C41156 ses i figur 41. Skala 1:100.

Figur 40 För att avgränsa kultur-
lagret A33479 handrensades bety-
dande ytor av lagret A7060. Detta 
lager var till stor del bortplöjt i den 
nedre delen av sluttningen. Vy mot 
nordväst. Foto: Blekinge museum.
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dersta delen fanns bara fläckar kvar av lagret, då det huvudsakligen var bortplöjt (figur 14 
& 40). Genom dessa iakttagelser framstod det som sannolikt att det grå lagret (A7060), 
som överlagrades av transgressionssand i den övre delen av sluttningen var detsamma 
som det svarta lagret (A17600), som påträffats vid grävningen av provrutor. Vid denna 
tidpunkt i fältarbetet började det verka troligt att lager A17600, A7060 och A15090 
var preboreala markytor med olika bildningshistoria och skilda bevaringsförhållanden.

Spåren efter preboreala aktiviteter i den flacka sluttningen mot norr var inte jämnt 
fördelade över ytan. En tydlig förtätning av fynd och anläggningar kunde konstate
ras i sydöstra delen av A7060 i anslutning till schaktkanten på ca 3,5 m höjd över havet 
(figur 12 & 13). Vid rensning av ytan framträdde en mindre koncentration av anlägg
ningar, bestående av härden A66860 och groparna A66838, A66885 och A66872 (figur 
39). Anläggningarna var relativt distinkta och området kring dem präglades av sot, trä
kol och små skörbrända stenar. Perifert i förhållande till dessa inmättes några mer dif
fusa anläggningar, tolkade som gropar och stolphål. Inledningsvis tolkades området 
som tänkbara spår efter en hydda. För att undersöka detta handrensades en drygt 100 
m2 stor yta i anslutning till fyndkoncentrationen. På grund av tidspress i slutet av un
dersökningen kunde det inte klarläggas om det funnits någon hydda på platsen. Det 
kunde dock konstateras att det verkligen fanns en koncentration av fynd runt anlägg
ningarna (A33479). Det kunde också konstateras att anläggningarna var välbevarade 
och att fynden var osvallade. Fyndkoncentrationen A33479 var således inte resultatet av 
naturliga processer, exempelvis att fynd skulle ha transporterats till platsen av vatten
rörelser. Den rikliga förekomsten av sot och små skörbrända stenar tydde snarare på att 
den, åtminstone delvis, var välbevarad.

Figur 41 Profil C41156 mot sydost ge-
nom kulturlagret A33479 mot schakt-
kanten. Som framgår av profilen är 
lagret A17600 (med A33479) bortplöjt 
längre ned i sluttningen. Skala 1:50.

Figur 42 Detaljfoto av profil C41156. 
Det fyndförande grå kulturlagret 
A33479 var avsatt ovan ett sandla-
ger som sannolikt bildats av Ancy-
lustransgressionen. Sanden ovan 
kulturlagret var enligt pollenanaly-
sen avsatt av Littorinatransgressio-
nen. Vy mot sydost. Foto: Blekinge 
museum.
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Fynd och naturvetenskapliga analyser
Fyndinsamlingen inom A33479 skedde i sin helhet genom handplock i samband med 
handrensning av området, varvid samtliga fynd punktinmättes (tabell 6 & figur 39). 
Sammanlagt tillvaratogs 93 bitar bearbetad flinta med en sammanlagd vikt av 935,5 g 
och ett bergartsavslag med en vikt av 6 g. Samtliga fynd var av grå och osvallad kris
tianstadflinta. Flintor med retuscher och bruksspår samt redskap utgjorde en relativt 
stor andel av fynden. Bland fynden kan nämnas en skivyxa, en lancettmikrolit och två 
sticklar. Vid undersökningen av anläggningarna påträffades ytterligare några fynd av 
flinta (tabell 7). 

I ett makroprov från härden A66860 (PM41366) återfanns tre jurpor. En vidare ana
lys av jurporna var dock inte möjlig då de bedömdes som för få till antalet. Vedartsana
lysen av trettio träkolsfragment visade att samtliga var av vresvuxen tall. En 14Canalys 
av träkol från härden gav en kalibrerad datering 2σ till intervallet 8440–8210 BC, tidig
mesolitisk tid (tabell 8). Eftersom 14Cprovet togs från en påtagligt oskadad härd i en 
stratigrafiskt låst position och som dessutom innehöll ett fyndmaterial av samma karak
tär som kulturlager A33479 har dateringen ett högt källkritiskt värde. Det källkritiska 
värdet höjs ytterligare av att dateringen ligger på en brant fallande del av kalibrerings
kurvan, vilket gör att standardavvikelsen är ovanligt liten (figur 27 & 28).

Ett OSLprov taget ca 0,30 m under det fyndförande lagret (prov 212) gav en da
tering till 9889±900 f Kr, vilket tyder på att den underliggande sanden avsatts under 
preboreal tid, efter Baltiska issjöns tappning. Sannolikt avsattes denna sand i sam
band med Ancylussjöns transgression (den fyndförande horisonten = mörka randen 
i figur 41 & 42). Ett OSLprov taget omedelbart ovanför det fyndförande lagret, i la
ger 102 (prov 213), gav en datering till 389±100 f Kr, vilket är en orimligt sen datering 
(bilaga 11a & 11b).

Tabell 6 Punktinmätta fynd från kulturlagret/fyndinsamlingsområdet A33479. 

Fyndtyp Antal  Vikt (g) Fyndnr 

Avslag 68 252,5 2008 m fl
Kärna 3 584,0 3870, 3871, 3872
Lancettmikrolit 1 0,5 3859
Skivstickel 1 3,0 3863
Skivyxa 1 43,0 3858
Spån & spånfragment 18 46,5 3398 m fl
Spånstickel 1 6,0 3861
Avslag, bergart 1 6,0 3865
Totalt  94 941,5 

Tabell 7 Slagen flinta från anläggningar inom A33479.

Anl nr Anl typ Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A66838 Grop Avslag 1 9,0 3820
A66838 Grop Spånfragment 2 1,5 3843, 3844
A66860 Härd Avslag 5 50,0 3795
A66872 Grop Avslag 1 2,0 3818

Tabell 8 14C-datering av träkol av tall från härden A66860 i kulturlagret A33479.

Lab nr 14C år BP Anl nr/prov nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-30843 9068±52 AH66860/PM41366 Härd i tidigmesolitiskt Träkol: tall -26,8 8305–8245 BC 8440–8210 BC 
   fyndområde A33479
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Ett pollenprov togs i lager A33479 (P1004574) och ett prov togs i det stratigrafiskt un
derliggande sandlagret (P1004575). I båda proven var pollenbevaringen mycket dålig. 
Det undre provet hade en trädpollenflora som överensstämmer med senboreal pollen
zon, alltså med hassel och al och en början till ädellövskogsarter, främst något lindpol
len. Något örtpollen hittades och bestämdes till vitsippa, glim och vänderot samt ganska 
många korgblommiga av ligulifloratyp. Pollenprovet därovan, i det grå lagrets översta 
del (P1004574) innehöll en betydligt högre andel ädellövskogspollen, främst lind, men 
dominerades ändå helt av tall. Sannolikt härrör inte dessa pollenkorn från preboreal tid, 

Figur 43 Fynd från kulturlager 
A33479. Skivyxa (fnr 3858), platt-
formskärna för spånliknande avslag 
(fnr 4163), enkla mikroliter (fnr 3859 & 
3839), exempel på spånliknande av-
slag som bildat utgångspunkt för skä-
rande verktyg och spetsar (fnr 3834, 
3851, 3849 & 3853), stickel (fnr 3861), 
stickelavslag (fnr 3862 från A17600 i 
anslutning till A33479) och skivyxa 
(fnr 7). Fynd 4163 påträffades utan-
för fyndkoncentrationen A33479, 
men är sannolikt från samma tid som 
denna och skivyxan (fnr 7) härrör från 
matjorden ovan A33479. Skala 1:1. Il-
lustration: Bo Knarrström.

1 cm
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dvs den tid då kulturlagret bildades (bilaga 11a). De svårtolkade pollenproverna förklaras 
troligen av att lager A17600 på denna plats varit en exponerad markyta mellan slutet av 
Ancylustransgressionen och början av Littorinatransgressionen, det vill säga en period 
på minst 1300 år. Vedartsanalysen ger i detta fall värdefulla insikter i hur omgivningen 
gestaltat sig. Av analysen framgår att det uteslutande eldats med vresvuxen tall, vilket 
antyder att boplatsen legat i en strandnära miljö.

Källkritisk analys
Med utgångspunkt från fyndspridningen och det topografiska läget förefaller det san
nolikt att kulturlagret A33479 avspeglade specifika och ytmässigt avgränsade forntida 
aktiviteter, snarare än att det bara skulle ha rört sig om en rest av en större och mer all
män fyndspridning i sluttningen. Flintorna hamnade sannolikt på platsen då männi
skor vistades vid Ancylussjöns strand. OSLdateringen antyder att fynden påträffades 
på sand som avsatts av Ancylussjöns transgression. Som påpekats ovan var flintorna inte 
svallade. Det fanns inte heller något som tydde på att materialet omlagrats av vatten. 
Vid undersökningen kunde det konstateras att området runt härden A66860 präglades 
av sot, träkol och små skörbrända stenar. Den sannolikaste förklaringen till dessa för
hållanden är att fynden hamnat på platsen i samband med en hastig regression, på sand 
som tidigare avsatts av Ancylustransgressionen. Dateringen av kulturlagret A33479 är 
följaktligen inte bara av betydelse därför att den daterar förhistoriska aktiviteter på plat
sen, den daterar sannolikt också tidpunkten när Ancylusregressionen passerade ca 3 m. 
Detta bör enligt 14Cdateringen ha skett 8305–8245 BC kal 1σ, dvs ca 100 år tidigare än 
vad som beräknats enligt strandförskjutningskurvan (Berglund & Sandgren 2010; jfr 
figur I, II & V i kapitlet Klimat, strandförskjutning etc).

Tolkning
Flintmaterialet från kulturlagret A33479 är i sin helhet präglat av tillslagning med knack
sten (figur 43). Det är svårt att se några längre operativa sekvenser i materialet. Flintan ger 
intryck av att ha legat exponerad, men är inte direkt patinerad eller svallad. Den samman
tagna bedömningen av fyndomständigheterna, pollenanalysen och OSLdateringarna 
är att kulturlagret var välbevarat. Till skillnad från lager A15090 och hydda 1 (se nedan) 
hade det dock inte kommit att skyddas av mäktiga överliggande lager.

Ur ett övergripande perspektiv kan den litiska teknologin beskrivas som en cura-
ted technology. Till platsen har man fört kärnor och färdiga avslag och spån, som sedan 
omarbetats för att möta olika behov. Platsen är således inte präglad av primärproduk
tion av flinta eller en specialiserad produktion av redskap. Förekomsten av härdar och 
bränd flinta tyder på att besöken har haft en viss varaktighet. Kanske har det funnits 
hyddor eller vindskydd på platsen.

ETT TIDIGMESOLITISKT KULTURLAGER, A17600, OCH HYDDA 1
Undersökningsmetodik
Efter undersökningen av kulturlagret A33479 gjordes förnyade försök att finna fynd
förande ytor inom lager A17600. Två större schakt (OS 40891 & OS40481 i figur 44) 
togs upp och handrensades utan att några fynd påträffades. Under undersökningens 
sista dagar påträffades dock ett sotigt lager med en flintkoncentration under det tidig
atlantiska kulturlagret A25000 (se kapitlet Ett mellanmesolitiskt lager med hyddläm-
ningar, A25000).

Under stor tidspress grävdes 13 kvadratmeterrutor av lagret med skärslev. Vid gräv
ningen noterades att lagret var mycket sotigt och att de nedersta två centimetrarna var 
fyndtomma. Det fyndförande lagret var således avsatt ovanpå den preboreala markyta 
(A17600) som bevarats i samband med Ancylustransgressionen. Lagret tolkades som 
spår efter en hydda, hydda 1, med anslutande kulturlager.
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Fynd och naturvetenskapliga analyser
Merparten av flintmaterialet påträffades på ca 2,5 m höjd över nuvarande havsyta och 
koncentrerat till fyra till fem kvadratmeterrutor kring rutan G40791 (figur 45, 46 & 49). 
I rutan G41144 var fynden tydligt koncentrerade till den västra halvan av grävenheten. 
Två meter bort noterades en motsvarande gräns i rutan G41148, men då med fyndfö
rekomst endast i den östra halvan av rutan. Sammantaget föreföll fynden att ha varit 
koncentrerade till en yta av ca 2,5x2 m. Rutan 41154 avvek från detta mönster genom att 
där påträffades 41 flintor och dessa fynd representerar sannolikt en annan rumsligt av
gränsad aktivitet. En mindre mängd skörbrända stenar liksom ett bränt ben (fnr 4298, 
från ruta 41148) framkom vid utgrävningen av fyndkoncentrationen. Inga synliga spår 
av omrörning kunde noteras i anslutning till platsen för benfragmentet.

I makroprovet PM41167 från rutan 41148 återfanns ett tjugotal jurpor (förkolnat or
ganiskt material som inte är träkol). En FTIRanalys visade att jurporna endast innehöll 
mineral, vilket tyder på att allt organiskt material hade förbränts (bilaga 4 & 9). Detta 
förhållande kan förklaras av att det organiska materialet använts som bränsle snarare än 
att det utgjort matrester. Det är tänkbart att jurporna är rester av sälspäck, som använts 
som bränsle. Exempel på detta finns från likåldriga boplatser i Mellansverige (Petters
son & Wikell 2013). Vedartsanalysen av 67 träkolsfragment visar att 63 fragment var tall 

Figur 44 Plan över den södra delen av 
åkerytan inom Lussabacken norr. Som 
framgår av figur 12 grävdes det vid un-
dersökningens inledning ett tämligen 
stort antal provrutor i detta område. 
I flera av dessa påträffades det svarta 
preboreala lagret A17600. I ett senare 
stadium av undersökningen grävdes 
två schakt (OS 40891 och 40481) ge-
nom sanden som överlagrade A17600. 
Dessa rensades med skärslev, men det 
påträffades inte några tolkningsbara 
fynd som kunde knytas till lager 17600. 
Den fyndkoncentration som upptäck-
tes under undersökningens sista da-
gar i norra delen av schakt OS40481 
(mörkare grå rutor) var således inte 
en del av en större spridd fyndföre-
komst. Det ljusgrå området inom blå 
linje anger den uppskattade utbred-
ningen av lagret A17600 under Littori-
nasanden. Skala 1:400.

N

10 m0 5
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och tre var bark (bilaga 4 & 14f). Det påträffade benfragmentet var enligt den osteolo
giska analysen ett bränt rörbensfragment, i benstrukturen likt människoben. Fragmen
tet kunde dock inte identifieras närmare än så (bilaga 5).

Två pollenprov från rutan 40789 har analyserats (tagna ur makroprov PM41039 & 
41040). Proven togs i övre respektive undre delen av lager A17600. Analysen påvisade 
för båda proven stor dominans av tall och ormbunkssporer. Mycket påtaglig var örter
nas och gräsens stora förekomst i en trots allt ganska artfattig pollenflora. Gräs och lite 
starr i andelar på 15–35 % i kombination med tall visar på ett större gräsmarksområde i 
omgivningen. Örtpollenfloran dominerades av pollen från korgblommiga växter. Främst 

G41154
41

G41368
12

G41152
48

G41150
11

G40791
70

G41148
65

G41144
76

G40789
74

G41142
34

G41146
2

G41140
150 1 2 m

N Figur 45 Grävenheternas nummer 
och antalet flintor i de rutor som 
grävdes i fyndkoncentrationen i 
A17600 (jfr figur 44). Den större färg-
ningen visar en möjlig utbredning av 
en hydda. Tolkningen utgår från fynd-
spridningen och fältobservationer. I 
rutan längst åt norr fanns sannolikt 
spåren av en tillfällig aktivitet eller 
en avfallshög i anslutning till hyd-
dan. Skala 1:100.

Figur 46 Rebecka Erntell, som på-
träffade kulturlagret i A17600, vid 
kanten av kulturlagret och med den 
sannolika hyddan framför sig. Till 
vänster om schaktet ses den vita san-
den i profilbänken genom hydda 26 i 
lager A25000. Av bilden framgår den 
stratigrafiska skillnaden mellan lager 
A17600 och hyddorna i lager A25000 
(se även figur 14). Vy mot väster. Foto: 
Blekinge museum.
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påträffades pollenkorn av ligulifloraetyp, ett mycket tåligt pollen, vars främsta repre
sentant är maskrosor. Maskrosor är kraftigt kvävegynnade och innan jordbruk och 
gödsling tog fart lär deras förekomst huvudsakligen varit stränder, som ju både ger en 
sol exponerad och kväverik miljö. Slutsatsen av pollenanalysen är att lagret varit mycket 
väl förseglat mot infiltrerande pollen och att resultatet visar på en strandnära miljö un
der senare delen av preboreal tid (bilaga 11a).

Det totala antalet fynd av flinta är 455 stycken, med en sammanlagd vikt av 1 582 g. Av 
dessa är tio flintor av sydvästskandinavisk typ, resten är antingen kristianstadflinta eller 
så brända bitar att de inte kunnat identifieras avseende flinttyp. Utöver avslag påträffa
des 15 kärnor och kärnfragment samt 33 spån och spånfragment. Det enda redskap som 
påträffades var ett retuscherat spån. Några avslag av bergart eller kvarts påträffades inte, 
men i ruta 41154 tillvaratogs en avslagskärna av kvarts (fnr 2029) (tabell 9 & figur 45). 

Träkol av tall från rutan 41148 14Cdaterades till 8550–8280 BC kal 2σ, medan yt
terligare en datering av träkol av tall från samma ruta gav en orimligt hög ålder (tabell 
10 samt figur 27 & 28). En sekvens av OSLdateringar togs strax under, i och strax över 
det fyndförande lagret. Sekvensen gav följande dateringar: 10989±900 f Kr, 7089±400 
f Kr respektive 7689±500 f Kr (bilaga 11a). Dateringen av det understa lagret styrker att 

Tabell 9 Litiska fynd från rutor/grävenheter i lager A17600, i området tolkat som hydda 1. OBS! fyn-
den är knutna till rutor/grävenheter (inte till A17600) i fyndtabellen.

Ruta/grävenhet Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

41144 Avslag 71 198,0 2038, 2039, 2042, 2044
41144 Kärna 2 28,0 2043, 2045
41144 Spånfragment 3 8,0 2040, 2041, 2046
41154 Avslag 37 92,5 2025, 2026, 2027, 2028
41154 Kärna  4 180,0 2024
41154 Kvartskärna 1 198,0 2029
41368 Avslag 12 55,0 2093, 2094
41152 Avslag 45 71,0 2072, 2073, 2079, 1991
41152 Spån 1 6,0 2075
41152 Spånfragment 4 10,0 2076, 2077, 2078
41150 Avslag 9 20,5 2080, 2081, 2082
41150 Kärna 1 8,0 2084
41150 Spånfragment 1 0,5 2083
41148 Avslag 62 203,0 2064, 2065
41148 Kärna 1 127,0 2066
41148 Spånfragment 5 7,0 2067, 2068, 2069, 2071
41148 Spån 1 5,0 2070
40791 Avslag 60 230,5 2031, 2032, 2033, 2047, 2048, 2050, 2052
40791 Kärna 3 90,0 2035, 2037
40791 Spånfragment 5 9,5 2030, 2036, 2049, 2053, 2054
40791 Spån 3 6,0 2034,2051, 2055
40789 Avslag 61 95,5 260, 2061, 2062, 2086, 2087, 2088, 2090
40789 Kärna 4 53,0 2063, 2092
40789 Retuscherat spån 1 2,0 2056
40789 Spånfragment 3 3,0 2057, 2059
40789 Spån 5 5,5 2058, 2085, 2089, 2091
41142 Avslag 33 51,0 2096, 2097, 2098
41142 Spån 1 2,0 2095
41146 Avslag 2 4,0 2105, 2106
41140 Avslag 15 10,5 2110, 2109, 2111
Totalt  456 1 780,0 
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den underliggande sanden var av glacialt ursprung. De övriga dateringarna är, med 14C
dateringen i åtanke, något för unga och kan inte anses datera fyndkontexten.

Källkritisk analys
Trots den begränsade grävinsatsen avgränsades flintkoncentrationen väl. Fynden i de 
omkringliggande rutorna och schakten var ytterst få, vilket kontrasterar gentemot det 
mycket fyndrika området kring ruta 40791. Den tydliga avgränsningen, avsaknaden av 
svallade flintor och de stora mängderna sot tyder på att flintorna mycket snart efter att 
de övergetts täckts av ett skyddande lager av sand. Det kan i sammanhanget påpekas att 
flintorna efter tvättning fortfarande färgade fingrarna svarta vid hantering. Den mest 
sannolika tolkningen är att huvuddelen av fynden härrör från en snabbt översandad, 
något nedgrävd, hydda. Den forcerade utgrävningen medförde dock att inga konstruk
tionsdetaljer kunde observeras.

I likhet med kulturlagret A33479 ger fyndmaterialet och proverna från hydda 1 in
formation om hur omgivningen gestaltade sig då fynden avsattes. Det kan noteras att 
bevaringsförhållandena för fynden varit exceptionellt bra. Att flintor som deponerats i 
en strandmiljö för över 10 000 år sedan fortfarande är sotiga efter fyndtvätt är ytterst 
ovanligt. Liksom i fallet med kulturlagret A33479 kan detta förhållande förklaras av att 
hyddan bevarats genom att Ancylussjön snabbt drog sig tillbaka.

Tolkning
Trots att fyndkoncentrationen undersöktes under stor tidspress finns det en hel del in
dikationer på under vilka omständigheter fynden deponerats. Den förmodade hyd
dan hade legat skyddad mot nordliga vindar i en liten svacka i en strandmiljö, bakom 
en markerad moränrygg. Undersökningsmetodiken medgav inte att några omedelbara 
slutsatser om hyddans konstruktion kunde dras. Det kan dock konstateras att det inte 
förekom några stora stolphål eller omsorgsfullt utformade härdar, vilket antyder att kon
struktionen varit av tillfällig natur.

Liksom i andra fyndkoncentrationer från preboreal tid på Lussabacken norr består 
fyndmaterialet från hydda 1 nästan uteslutande av kristianstadflinta. Vid en första an
blick gav flintmaterialet ett intryck av att härröra från en primärproduktion eller att 
tillverkningen präglats av hastigt uppkomna behov. Tillslagningstekniken är grov och 
det finns få spån och redskap i materialet (figur 47). En närmare analys har dock avslö
jat en systematisk och tekniskt enhetlig litisk produktion.

Genom att kärnan (fnr 2066) präglas av en mycket speciell form av intrusioner och 
fossiler går det att skissera en preliminär bild av reduktionsprocessen (figur 48). Från 
början har kärnan varit en plattformskärna, som använts för tillverka avslagsliknande 
korta spån. I hyddan har kärnan istället använts för att producera tämligen tjocka av
slag. Tekniken karaktäriserades av direkta slag med knacksten samt välpreparerade platt
formar. Genom reduktionen har råämnet gradvis förvandlats till en polygonal kärna. 
Det finns få eller inga bitar från denna kärna som har direkt passning. Man har alltså 
konsekvent tagit med de eftersträvade flintorna från platsen. Detta tolkas som att de 
utplockade redskapen varit korta kraftiga avslag med skärande eggar och flintor med 
stickelliknande eggar. De skärande eggarna har haft tämliga stora eggvinklar och bör 
ha fungerat som hyvlar. De avbrutna och spruckna flintorna kan ha använts som stick

Tabell 10 14C-dateringar av träkol från ruta 41148 i det tidigmesolitiska lagret A17600. Provet Ua-31205 har en oförklarligt hög ålder.

Lab nr 14C år BP Anl nr/provnr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-31205 18975±149 A17600/PM41167 Tidigmesolitiskt lager Träkol: tall -24,6 21000–20800 BC 21400–20300 BC 
   A17600   20750–20350 BC
Ua-43343 9172±51 A17600/PK41166 Tidigmesolitiskt lager Träkol: tall -26,6 8450–8290 BC 8550–8500 BC  
   A17600    8490–8280 BC
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lar (t ex fnr 2060 & 2080). För att underbygga tolkningen mikroskoperades på försök 
spånfragmentet fnr 2071, som visade sig ha använts som hyvel på trä. Produktionen ver
kar ha utförts för att möta ett oväntat behov, men resultatet av produktionen finns med 
få undantag inte kvar på platsen.

Artefakterna som här är föremål för diskussion utgör ett bra exempel på svårighe
terna att typologiskt beskriva litiska fynd. Eftersom produktionen i detta fall varit så 
koncentrerad på att lösa specifika behov har fyndmaterialet blivit ensartat och utan ty
pologisk tydlighet. Det finns dock i materialet spår av den litiska teknik som man bru
kar förknippa med preboreal tid. Som exempel kan nämnas ett fragment av en ensidig 
tvåpolig kärna (fnr 2071) och små fragment av knackstensslagna mikrospånkärnor.

De stora mängderna kol och sot i kulturlagret var en indikation på att hyddan varit 
bebodd under omständigheter som inte uppmuntrat utevistelse. Vanligen har människor 
föredragit att utnyttja dagsljuset vid flintsmide (Anderson 2006:11f; Sillitoe & Hardy 
2003), men i detta fall synes nästan hela produktionen av flinta ha skett vid elden inne 
i hyddan. Det finns alltså en del som tyder på att konstruktionen använts under den 
kalla årstiden eller vid dåligt väder. Förutsatt att hyddlämningen kan betraktas som ett 
slutet fynd med kort brukningstid ger pollenanalysen en antydan om vid vilken årstid 
som hyddan använts. Förekomsten av pollen från ormbunkar, gräs, ljung och maskro

Figur 47 Fynd från hydda 1. Polygo-
nal kärna (fnr 2066), en svagt konisk 
plattformkärna ritad från två olika 
vinklar (fnr 2092), och spånliknande 
avslag (fnr 2031, 2029a & b). Skala 1:1. 
Illustration: Bo Knarrström.

1 cm
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sor tillsammans med den anmärkningsvärda frånvaron av hassel antyder att hyddan 
använts sommartid men under en period med dåligt väder.

Det litiska materialets ringa variation tyder på att endast få sorters arbeten utförts 
i hyddan. Det förelåg inte några direkta tecken som indikerade att golvet hade städats 
eller att det funnits en tydlig funktionell struktur inom närområdet. Snarare gav hydd
lämningen intryck av att vara full av sot, kol och flintavfall. Fyndens sammansättning 
och spridning antyder att hyddan varit bebodd under kort tid. Det samlade intrycket 
är att hyddan utgjort ett tillfälligt skydd för några få människor, som sannolikt rört sig 
med båt längs Ancylussjöns stränder.

ETT MELLANMESOLITISKT KULTURLAGER MED HYDDLÄMNINGAR, A25000
Det område som diskuteras i detta avsnitt skulle, enligt undersökningsplanen, undersö
kas med sedvanlig matjordsavbaning och utgrävning av anläggningar, vilka förväntades 
vara från yngre bronsålder–äldre järnålder. Några lämningar från mesolitikum förvän
tades inte. Som beskrivits ovan avslöjade dock den inledande grävningen av provrutor 
i norra delen av undersökningsområdet en oväntad och komplex stratigrafi (figur 12, 13 
& 14). Grävningen av rutor kunde dock inte påvisa några sammanhängande fyndrika 
lager i området. De tämligen få fynd som påträffades var dessutom oftast svallade. En 
annan indikation på en komplicerad stratigrafi var ett smalt mörkt stråk med sot, trä
kol och järnutfällningar som noterades direkt under matjorden vid avbaningen. Strå
ket kunde följas längs ett drygt 30 m långt parti i den mellersta delen av den norra un

Figur 48 Exempel på avspaltningar 
som med säkerhet kan knytas till kär-
nan (fnr 2066), men som saknar direkt 
passning. Skala 1:1. Illustration: Bo 
Knarrström.1 cm
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dersökningsytan (figur 49). Det fanns således redan från undersökningens inledning 
en insikt om att det existerade en komplicerad stratigrafi på platsen. Eftersom området 
påverkats av Littorinatransgressionen föreföll det sannolikt att sanden under matjor
den innehöll fynd som omdeponerats av havet. Det vetenskapliga värdet av fynden be
dömdes som begränsat.

mörkt stråk

schakt i A15750

A25000

2
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Figur 49 Figuren bygger på samma 
metodik som figur 13 & 14 och visar 
samma principiella stratigrafiska för-
hållande, nämligen att det under den 
nutida markytan fanns två bevarade 
äldre markytor. Lager A17600 (där en-
dast hydda 1 är utmärkt på profilen), 
som var från preboreal tid och lager 
A25000 som var från tidig atlantisk 
tid. Vid schaktning i området fram-
gick att kulturlagret A25000 var belä-
get mellan två lager transgressions-
sand (A15750 och A102 i figur 52). Det 
mörka stråket på planen innehöll sot, 
träkol och järnutfällningar och note-
rades direkt under matjorden vid av-
baningen. Skala 1:750.
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Figur 50 För att undersöka stratigra-
fin upptogs ett längre schakt (15750 i 
figur 49). Vid fototillfället rensar Mi-
kael Henriksson övergången mellan 
A15750 och A25000. Av fotot framgår 
att transgressionslagret A15750 ka-
raktäriserades av snedställda san-
diga lager med varierande färg. Vy 
mot nordväst. Foto: Blekinge mu-
seum.

Figur 51 Hyddområdet i A25000 fo-
tograferat mot sydväst. Närmast i 
bild ses moränkullen som ett stenigt 
parti. Kryssprofilen i förgrunden hör 
till hydda 25, den bortre till hydda 26. 
Profilen i anslutning till schaktkanten 
hör till hydda 24. Man kan notera att 
lager A25000 till skillnad mot lager 
A15750 bestod av tämligen homogen 
sand (jfr figur 50). Foto: Blekinge mu-
seum.
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Figur 52 Profil C39109 mot nordväst. 
Som framgår av lagerföljden fanns 
det på en och samma plats välbeva-
rade lämningar från flera tidsperioder. 
L100 = matjord. Stolphålet A39011 var 
sannolikt från järnåldern. Under ett 
sandigt och grusigt transgressions-
lager (L102) återfanns ett mellanme-
solitiskt kulturlager, A25000, med bl 
a hydda 24. Lagret A15750 var ett san-
digt transgressionslager från tidig Lit-
torinatid. Därunder fanns det tidigme-
solitiska lagret A17600, där resterna av 
en välbevarad hydda (hydda 1) från 
preboreal tid påträffades. A15090 = 
vit sand. Profilens läge visas i figur 55. 
Skala 1:50.

Figur 53 Detalj av södra delen av pro-
fil C39109. Man kan notera att det väl-
bevarade lagret A25000 överlagras av 
det sandiga och grusiga lagret L102. 
Förekomsten av grus och småsten an-
tyder att överlagringen inte varit still-
sam. En möjlig förklaring till de goda 
bevaringsförhållandena är att lager 
A25000 vid ett hastigt transgres-
sionstillfälle varit täckt av vegetation 
som skyddat lämningarna. Vy mot 
nordväst. Foto: Blekinge museum.

L100
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A25000

A15750

A15090

”hydda 24”

A17600

Figur 54 Lager A25000 under fram-
rensning. Till skillnad från lager 
A15750 karaktäriserades A25000 av 
stora mängder kol, sot, skörbrända 
stenar och osvallade flintor. Trots 
att lagret påträffades mitt i en stra-
tigrafisk sekvens avsatt av Littorina-
transgressionen gav ytan intryck av 
att vara närmast opåverkad naturliga 
formationsprocesser. Foto mot syd-
väst. Foto: Blekinge museum.

I samband med undersökningen av en förmodad järnåldersgrop i den västra delen av 
undersökningsområdet uppmärksammades dock ett underliggande sotigt lager, A25000. 
I detta lager påträffades enstaka opatinerade och osvallade flintor av mellanmesolitisk 
karaktär samt kol och sot. Dessa fynd stämde dåligt med antagandet att samtliga fynd 
i sanden under matjorden var omdeponerade av Littorinatransgressionen. För att klar
göra de stratigrafiska förhållandena grävdes ett schakt med dubbel bredd från åkerns 
mitt i nordvästlig riktning mot ytan kring järnåldersgropen (figur 49). Inledningsvis 
bekräftades iakttagelserna från rutgrävningarna. Sanden, som vid rutgrävningen be
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Figur 55 Plan över kulturlager 
A25000 och de där i påträffade hyd-
dorna och andra anläggningar. Av fi-
guren framgår läget för de anlägg-
ningar, fyndkontexter, profiler och 
prover och som diskuteras i texten. 
Skala 1:200.

nämnts A15750, karaktäriserades av omväxlande ljusa och mörka färgningar samt fynd 
av patinerad och tydligt svallad flinta. I sanden påträffades också rundade kolbitar. När 
avbaningen och rensningen nådde lager A25000 förändrades bilden drastiskt. Till skill
nad mot i lager A15750 var flintorna här osvallade och kol och sotansamlingarna var 
kraftiga och distinkta. Gränsen mellan de båda områdena var dock inte synlig genom 
någon tydlig färgskiftning. Som framgår av figur 50 bestod lager A15750 av snedställda 
sandiga lager med varierande färg, medan lager A25000 karaktäriserades av en mer en
färgad sand (figur 51). Vid rensning av schaktet var övergången tydlig genom att inga 
rundade kolbitar längre påträffades. Istället påträffades sot, kantiga kolbitar och flinta 
som verkade helt opåverkad av tidens tand. De utmärkta bevaringsförhållandena blev 
ännu tydligare då mycket välbevarade härdar och hyddor påträffades.

Man kan sammanfattningsvis beskriva övre delen av lager A25000 som en välbeva
rad fyndförande markyta belägen mellan två transgressionslager (A15750 & lager A102) 
(figur 52). Att en sandig markyta bevarats, till synes helt intakt, under dessa omstän
digheter är märkligt. Ännu märkligare var att lager A25000, som framgår av figur 53, 
överlagrats av grus utan att sotet sköljts bort och fynden omlagrats. Att lager A25000 
var ett välbevarat mellanmesolitiskt lager var dock genom stratigrafin och fyndomstän
digheterna redan från början uppenbart.
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En yta på ca 950 m2 i A25000 schaktades fram och handrensades (figur 54, 55 & 56). 
Ytan med anläggningar var belägen på ett svagt välvt, dynliknande parti omkring tre 
meter över dagens havsyta. Som framgått ovan återfanns lagret mellan ett lager med 
skiktad sand (A15750) och ett mer grusigt lager (L102). Åt sydost övergick lager A25000 
i det svallade och omdeponerade lagret A15750. Nordost om fyndkoncentrationen i 
lagret höjde sig marknivån och en undergrund av morän kom i dagen (figur 51 & 56). 
Detta område var i hög grad plogskadat men av lösfyndsspridningen att döma verkade 
inte aktivitetsområdet ha fortsatt åt det hållet. Åt nordväst var avgränsningen osäker, då 
lagret låg i kanten av undersökningsområdet. Av flygfotografier över området framgår 
att sluttningen åt väster påverkats av upprepade transgressioner, varför det föreföll min
dre sannolikt att det skulle finnas några välbevarade lämningar i den riktningen (figur 
56). Avgränsningen är dock på grund av förekomsten av flera sentida störningar något 
osäker. Sannolikt var dock boplatsytan väl avgränsad inom det avbanade området. Bo
platslämningarnas belägenhet och avgränsning förklaras troligen av den väldränerade 
marken och det skyddade läget söder om moränkullen.

Undersökningen av lämningar i anslutning till kulturlager A25000
Fältarbetet inriktades på en systematisk undersökning av de påträffade boplatsspåren, 
med särskild tyngdpunkt på dokumentationen av hyddornas konstruktion, och riktad 
insamling av prover för naturvetenskapliga analyser. Fynden i anläggningarna fördes till 
grävenheter, samtliga lösfynd punktinmättes. Som framgått ovan var dessa lämningar 

Figur 56 Flygbild från år 1965 över 
området kring Lussabacken norr. © 
Lantmäteriet, bild 65_331_04_08. 
Hyddområdets ungefärliga position 
är markerad med rött. Omedelbart 
väster om markeringen ses en sten-
gärdsgård som numera är bortta-
gen. Sannolikt var störningen, som 
ses vika av åt väster vid hydda 27/28 
i figur 55, resterna av stengärdsgår-
den som kan anas på flygfotot. Ome-
delbart norr om hyddorna kan man 
se moränkullen som ett ljusare parti 
i åkermarken. Man kan även i några av 
åkrarna väster om hyddområdet se 
hur transgressioner och regressioner 
efterlämnat bandformiga sandavlag-
ringar, vilka avtecknar sig som ljusare 
stråk i åkermarken.
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Härdområde Ua-31203

Hydda 23 Ua-31204

Hydda 24 Ua-30839

Hydda 24 Ua-31200

Hydda 24 Ua-43342

Hydda 25 Ua-31206

Hydda 26 Ua-31201

Hydda 26 Ua-43344

Hydda 27 Ua-30841

OxCal v4.2.2 Bronk Ramsey (2013); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2009)

Calibrated date (calBC) 60006200640066006800

Figur 57 (ovan) Kalibrering av da-
teringar från anläggningar i lager 
A25000. Provet Ua-30840: 8078±222 
BP från hydda 26 var för litet och gav 
en mycket vid datering. Det redovisas 
därför inte här (jfr tabell 25).

Figur 58 De kalibrerade datering-
arna som ses i figur 57 i förhållande 
till kalibreringskurvan. Som framgår 
av figuren och en jämförelse med fi-
gur V i kapitlet Klimat, strandförskjut
ning och landskapsutveckling i Vesan
området under 11700 år, sammanfal-
ler klimathändelserna 6400–6100 f Kr 
med två platåer i kurvan, vilket gör 
dateringarna mindre precisa.
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Figur 59 Anläggningar med nummer 
är stolphål och härdar i lager A25000, 
i anslutning till hyddorna 23, 24, 25 
och 26/27. Fynd från dessa anlägg-
ningar ses i tabell 11. Anläggningarna 
redovisas inte närmare och diskute-
ras inte vidare i texten. Skala 1:200.

endast ett av fyra omfattande och oväntade mesolitiska fyndkomplex som påträffades 
först vid slutundersökningen. Undersökningen kom därför att präglas av hårda priori
teringar. Redovisningen nedan ger en översiktlig beskrivning av undersökningsresul
taten och följer i stort sett den ordning som lämningarna låg i terrängen, från norr mot 
söder. Läget för anläggningar, profiler och prover framgår av figur 55 och de kalibrerade 
14Cdateringarna framgår av figur 57 & 58.

Anläggningar som inte diskuteras mer ingående, men som ingår i A25000, redovisas 
med anläggningsnummer i figur 59. Dessa anläggningar utgjordes mestadels av diffusa 
gropar och stolphål med obestämbar funktion. Som framgår av tabell 11 var anlägg
ningarna fyndfattiga.

Bland de punktinmätta fynden som relaterats direkt till lagret A25000 kan nämnas 
tre små mikroliter, varav två var triangelformade och en lancettformig (fnr 1819, 1480 & 
1521), samt fyra mikrospånkärnor (fnr 1398, 1487, 1544 & 1441). Trots den relativt rikliga 
förekomsten av spån påträffades endast ett fragment av en spånkärna (fnr 1283) (tabell 
12, figur 60 & bilaga 17).



121121

Tidig- och mellanmesolitikum

Tabell 11 Fynd från spridda anläggningar i lager A25000. A38995 tolkades som en grop, de övriga 
som stolphål.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A38995 Spån 1 3,0 2021
A39003 Spån 1 2,0 2019
A39003 Möjligt kvartsavslag 1 1,0 2020
A43877 Möjligt bergartsavslag 1 2,0 1317
A65427 Möjligt bergartsavslag 1 3,0 3941
A66752 Avslag 1 0,5 1729

Tabell 12 Punktinmätta fynd i lager A25000.

Flinta Antal Vikt (g)

Avslag 190 882,5
Kärna 7 121,0
Borr 2 9,0
Skrapa 26 144,0
Spån 60 202,5
Retuscherat spån 4 10,0
Mikrolit 3 2,0
Övrigt 3 28,0
Totalt bearbetad flinta 295 1 399,0

Bergart Antal Vikt (g)

Avslag/avfall 3 8,0
Knacksten 6 716,0
Slipsten/del av slipsten 3 244,0
Övrigt 1 19,0
Totalt bergart 13 987,0

Kvarts Antal Vikt (g)

Avslag/avfall 4 28,0
Kärna 2 100,0
Totalt kvarts 6 128,0

Figur 60 Punktinmätta fynd av flinta 
i A25000.
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Härdar i norra delen
Efter avbaning och rensning inom hyddområdets nordligaste del, beläget på ca 2,90 m ö 
h, framkom en oval till rund, 1,5x1,3 m stor, fynd och anläggningsförande yta i anslut
ning till två 0,60–0,80 m stora stenblock. Enstaka flintor av sydvästskandinavisk typ 
tillvaratogs vid rensningen av områdets övre del (se ovan Undersökningen av lämningar 
i anslutning till kulturlager A25000). I området påträffades härdar direkt norr om hydda 
25, där marken höjde sig och sanden övergick i morän (figur 61). I anslutning till blocken 
rensades ett östvästligt ca 9 m långt och ca 0,7 m brett stenigt stråk fram (A40663) (figur 
55). Det steniga stråket bildade en tydlig gräns för hyddområdet. De två sammanhäng
ande härdarna A39367 och A39352 undersöktes, varvid ett fåtal flintavslag påträffades 
(tabell 13 & figur 55). Ett avslag (fnr 3914) från anläggning A39367 analyserades med av
seende på spår av proteiner, men med negativt resultat (bilaga 12 & tabell 13). Vedarts
analys utfördes på ett prov från härden A39352 (PM40946). Analysen resulterade i en 
påvisad förekomst av tall och hassel (bilaga 14f). En 14Canalys, som utfördes på bränt 
hasselnötsskal, gav en datering till 6420–6230 BC kal 2σ (tabell 14).

Figur 61 Till vänster i bilden ses här-
darna A39352 och A39367, anlagda i 
anslutning till en markfast sten med 
en ansamling av skärvig sten. Man 
kan notera likheten mellan dessa 
härdar och den cirkulära härden i 
hydda 25 till höger i bilden. Vy mot 
söder. Foto: Blekinge museum.

Tabell 13 Fynd från anläggningar i härdområdet i norra delen av A25000.

Anl nr Fynd typ Antal Vikt (g) Fyndnr

A39352 Avslag 6 19 3923, 3924
A39352 Spån 4 13 3922
A39367 Avslag 1 5 3914



123123

Tidig- och mellanmesolitikum

Man kan notera att härdarnas form påminde om formen på härdarna i hyddorna 25 
och 26 (se nedan). 14Cdateringen av härden A39352 stämmer också med dateringarna 
av prover från de näraliggande ”hydda 23” och hydda 26 (figur 57 & bilaga 13).

”Hydda 23”
Form Oval till rektangulär
Storlek 3,0x2,6 m
Ingående anläggningar Lager: A40708/A67700
 Härd: A40293, A40336, A40514, A40531, A40553, A40691
 Stolphål: A40368, A41057, A41068
 Grop: A40309, A41078
Typologiskt signifikanta fynd En triangelmikrolit (fnr 1956) och en handtagskärna (fnr 1957)
Analyser Makrofossilanalys, vedartsanalys, 14C-analys
m ö h (ca) 2,6
Övrigt Ställvis påverkad av transgression

Undersökningsmetodik, fynd och naturvetenskapliga analyser
I det nordvästra hörnet av hyddområdet, dikt an mot den västra schaktkanten, fram
kom vid avbaningen en oval mörkfärgning, som mätte ca 3 m i nordsydlig och 2,6 m 
i östvästlig riktning (figur 55). Efter viss schaktutvidgning totalundersöktes mörkfärg
ningen. Miljö och träkolsprover insamlades för analys. Vedartsanalys utfördes på trä
kol från provet PM41160 från lager A40708. Resultatet av denna visade på förekomst 
av ask, hassel och tall (bilaga 4 & 14f). Träkol av hassel 14Cdaterades till 6420–6220 
BC kal 2σ (tabell 15 & figur 57). Fynd tillvaratogs genom handplock vid handrensning 
eller i samband med sållning. 

Konstruktionen döptes i fält till ”hydda 23” och återfinns under detta namn i Intra
sisprojektet och i samtliga analysrapporter. Det finns dock inget som talar för att det var 
en hyddlämning, namnet har dock kvarstått av praktiska skäl. Det fyndförande lagret 
(A40708/A67700) bestod av ljusgrå lätt humös, sotig sand (figur 62–64). I fyllningen 
påträffades en bränd käpp (tyvärr förkommen), med en längd av 0,33 m och med en 
diameter på ca 4,5 cm (P41041). I jämnhöjd med käppen noterades vid grävning ett fler
tal andra träbitar med liknande diameter. Käppen och de övriga bitarna låg inte i eller 
i anslutning till härdarna. Inom avgränsningen för konstruktionen påträffades sam
manlagt sex härdar, vilka samtliga var nedgrävda i fyllningen, samt tre stolphål. Några 
stolphål som kunnat bära upp ett tak påträffades inte. Anläggningen A41078 var snarast 
en mindre grop som skars av härden A40514, också A40309 var en flack mindre grop. 
Under härden A40531 återfanns en grop med en diameter av ca 0,7 m och med ett djup 
av 0,4 m. Eftersom fyllningen endast svagt avvek från omgivningen noterades gropen 
först vid ritningen av profilen. Stolphålen A41068, A41057 och A40368 var lämningar 
efter störar med en största möjliga tjocklek av ca 0,07 m (figur 64). De hade samtliga 
lutat kraftigt mot norr (ca 30°).

Tabell 14 14C-datering av bränt hasselnötskal från härden A39352 i den norra delen av A25000.

Lab nr 14C år BP Anl nr/prov nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-31203 7443±44 A39352/PM40946 Härd  Bränt hasselnötskal -20,9 6380–6330 BC 6420–6230 BC 
      6320–6250 BC

Tabell 15 14C-datering av bränt hasselnötskal från ”hydda 23”.

Lab nr 14C år BP Anl nr/prov nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-31204 7431±47 A40708/PM41160 Kulturlager i ”hydda 23” Bränt hasselnötskal -27,0 6370–6240 BC 6420–6220 BC
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Figur 62 ”Hydda 23” under utgräv-
ning. Vy mot sydväst. Foto: Blekinge 
museum.

Figur 63 Profil av ”hydda 23” mot 
sydväst. Grå skraffering = stenar. 
Skala 1:20.

Huvuddelen av de fåtaliga fynden från strukturen tillvaratogs vid rensning i den övre 
delen av fyllningen, i lager A40708 (tabell 16 & figur 65). 

Tolkning
Det är klart att konstruktionen var resultatet av en systematisk och målinriktad verk
samhet. Man har först grävt en flack grop som sedan fyllts med kolblandat fyllnads
material. I fyllningen har man sedan anlagt sex härdar som inte skar varandra och som 
inte i något fall var djupare än fyllnadsmaterialet. Tillsammans med härdarna förekom 
också ett antal tämligen otydliga gropar. Då härdarna inte skar varandra eller verkade 
omrörda är det sannolikt att de använts samtidigt. Sannolikt bör strukturen således 
inte ses som resultatet av flera tidsmässigt orelaterade aktiviteter. Istället bör den tolkas 
som en funktionellt sammanhållen anläggning. Dateringen stämmer väl med den från 
hydda 26, varför ett funktionellt samband mellan dessa lämningar verkar sannolikt. Det 
påträffades ett störfragment (PK41041), som stämde väl i storlek med de ovan beskrivna 
stolphålen. Dessvärre är fragmentet förkommet. Av vedartsanalysen av ett makroprov 
från lager A40708 (PM41160) framgår att en stor andel av kolbitarna utgjordes av has
sel, 69 av 81 analyserade fragment (bilaga 4). Tillsammans med stolphålen och det på
träffade störfragmentet tyder vedartsanalysen på att tunna störar och kvistar av hassel 
haft en funktion vid nyttjandet av anläggningen. Från undersökningen av en mellan
mesolitisk boplats i Rönneholms mosse i Skåne vet vi att de något tjockare käpparna 
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haft en funktion knuten till härdarna. Vissa av de där påträffade tunnare käpparna var 
kluvna och hade med stor sannolikhet använts som grillklykor (eng roasting tongs). I 
grillklykorna har man spänt upp större fiskar, varefter klykan lutats mot elden. Tolk
ningen av grillklykorna har utgått från etnografiska analogier, som i detta fall varit helt 
bokstavligt analoga. Utseendet på klykorna och deras placering skiljde sig inte mellan 
den mesolitiska boplatsen i Skåne och den amerikanska nordvästkusten (Sjöström 2010).

Kombinationen av tämligen vällagda härdar och gropar samt förekomsten av has
selkäppar inbjuder till fortsatta analogier med amerikanska västkustindianer. I en nog
grann genomgång av Hilary Stewart (1982) av hur fisk tillagats och processats i historisk 
tid bland indianstammar på den amerikanska nordvästkusten kan man hitta alla mate
riella aspekter av hydda 23. I mindre gropar ångkokade man fisk. Härdarna fungerade 
som stenugnar och som värmekälla för sten som användes i kokgroparna. Över härdarna 
grillades, röktes och torkades fisk som hölls på plats av tämligen tunna käppar eller av 
provisoriska ställningar. Käppar användes också för att flytta de varma stenarna. Det 
finns alltså mycket som talar för att hydda 23 inte var en hydda utan en öppen anlägg
ning där man tillagade och konserverade mat. Med tanke på att aktiviteterna involve
rat eld förefaller det logiskt att anläggningen placerats en bit från den samtida hyddan, 
hydda 26, på grund av brandrisken.

A40553

A40691
A40531

A40336

A40293
A40708/A67700

A40309

A40368

A41057

A41078
A40514

A41068grop
stolphål
härd
hydda

N

0 1 2 m

Figur 64 Plan över ”hydda 23” med 
ingående härdar, gropar och stolphål 
på olika nivåer. Skala 1:50.

Tabell 16 Flintfynd från anläggningar i ”hydda 23”.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A40708  Avslag 13 67,0 1840, 1841, 1843, 1958, 1961
A40708 Kärna 3 60,0 1842, 1955, 1957
A40708 Spån 2 10,0 1959
A40708 Spånfragment 3 3,0 1844, 1960, 1962
A40708 Skrapa 1 4,0 1963
A40531 Triangelmikrolit 1 0,5 1956
A40691 Avslag 1 0,5 1965
A40691 Spån 1 1,0 1966
A41057 Spånfragment 1 2,0 1964
Totalt bearbetad flinta  26 148,0 
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Hydda 24
Form Oregelbundet rund
Storlek 3,4x3,6 m
Ingående anläggningar Lager: A66713 (inkl grävenhet 39235), A66025, A67328, A67256
 Härd: A28196, A40494, A39224
 Grop/stolphål: A39018, A39124, A39134, A39144, A39315, A39323, 

A39334, A39343, A39420, A39809, A39816, A39823, A39830, 
A40380, A40393, A40405, A40418, A40427, A40439, A40450, 
A40459, A40494, A40738, A41107, A41297, A41309, A41321, 
A41330, A41338, A41345, A66012, A66020, A66752, A67350, 
A67360, A67370

Faser Kulturlager A67328 utgör en möjlig första fas tillsammans med 
härden A39224

Typologiskt signifikanta fynd Fyra lancettmikroliter (fnr 1754, 1796, 1727), en triangelmikrolit 
(fnr 1759), tre knackstenar (fnr 1773, 1774, 1775), en sten med 
slipyta (fnr 1804) och en fragmentarisk slipsten (fnr 1732))

Analyser Makrofossilanalys, vedartsanalys, 14C-analys, proteinanalys, 
osteologisk analys

m ö h (ca) 2,75
Övrigt Ställvis påverkad av transgression

Undersökningsmetodik, fynd och naturvetenskapliga analyser
Hydda 24 framträdde vid schaktningen som ett tydligt, lätt sotigt lager (A66025) direkt 
under ett 0,10–0,15 m tjockt lager grov Littorinasand. Efter en första rensning framträdde 
anläggningens översta lager (A66713) som en ca 8 m2 stor, halvcirkelformad struktur 
(figur 55 & 66). Det 0,10–0,15 m tjocka lagret utgjordes av sotig, träkolsbemängd sand. 
Ytterligare ett kraftigt sotbemängt lager (A67328) framkom på ca 0,20 m djup. I nivå 
med lager A67328 framkom en stenbemängd härd (A39224). Denna var placerad i den 
västra kanten av det nedre kulturlagret A67328. Utöver härden framkom ett knappt 30
tal nedgrävningar inom eller i anslutning till kulturlagret A66713. De var välbevarade 
0,10–0,30 m stora och upptill 0,30 m djupa. Fyllningarna karaktäriserades av en grå till 
mörkgrå lätt sotig sand, i vissa anläggningar fanns ett tydligt inslag av stora träkolsbi
tar. Nedgrävningen för hyddan var maximalt ca 0,40 m djup.

Figur 65 Diagram som visar antalet 
för olika flintkategorier i samtliga an-
läggningar i ”hydda 23”.
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Anläggningen fortsatte utanför det befintliga schaktets kant i väster, varför en kom
pletterande avbaning utfördes mot nordväst varvid hela anläggningen kunde undersö
kas. Den nordöstra kvadranten grävdes ut lagervis, varefter en sektion (C67550) upp
rättades mot sydväst (figur 55, 67–70). Motstående kvadrant grävdes sedan bort på ett 
likartat sätt. Efter en kompletterande avbaning mot nordväst, utanför den tidigvarande 
schaktkanten, dokumenterades och grävdes samtliga lager och anläggningar inom och 
i anslutning till den inmätta ytan för kulturlager A66025 (figur 68). Inledningsvis sål
lades allt material från lager och anläggningar. Arbetsmomentet bedömdes dock inte 
ge en bättre måluppfyllelse, varför fortsatt fyndinsamling skedde genom handplock vid 

Figur 66 Planritning över lager och 
härdar i hydda 24. Lagret A67256 har 
samma stratigrafiska position som 
lagret A67328. De olika utbredning-
arna beror på att de grävdes vid olika 
tillfällen. Skala 1:50.

A39224

A40494

A28196

A67328

A67256

A66713

A66025

härd
hydda

N

0 1 2 m

Figur 67 Hydda 24 under utgrävning, 
med profilen C67550. Vy mot sydväst. 
Foto: Blekinge museum.
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Figur 68 Planritning över stolphål 
och gropar som tolkats som tillhö-
rande hydda 24. Skala 1:50.

Figur 69 Hydda 24. En hypotetisk 
framställning av hyddans golvyta 
och spår efter takbärande stolpar. 
Den västra delen av hyddan var ska-
dad av en transgression, varför re-
konstruktionen utgår från premissen 
att hyddan haft en cirkulär form. De 
markerade stolphålen är de som en-
ligt profilritningarna framstod som 
distinkta och kraftiga. Sannolikt har 
hyddan haft en inre ring av kraftiga 
takbärande stolpar, som burit upp ett 
förhållandevis tungt tak. Skala 1:50.
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grävning med skärslev. Uppskattningsvis sållades häften av massorna från samtliga in
gående kontexter. Provtagning för makrofossilanalys, pollenanalys och proteinanalys 
skedde huvudsakligen ur den kvarstående, östvästliga profilbänken. Utöver detta in
samlades även prover ur lager och anläggningar.

Figur 70 Hydda 24, profil C67550 
mot sydväst. Av profilen framgår att 
hyddans västra del var skadad, san-
nolikt av en transgression. Skala 1:20.

Tabell 17 Fynd av flinta från lager och anläggningar i hydda 24. 

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A66025 Avslag 28 127,5 1723, 1777,1778, 1779, 1786, 1787, 1789, 1792
A66025 Avslagskärna 1 10,0 1788
A66025 Retuscherat spån 1 5,0 1790
A66025 Skrapa 1 2,0 1724
A66025 Spån & spånfragment 4 22,0 1725, 1726, 1791
A66713 (inkl grävenhet 39235) Avslag 224 411,0 1793, 1794, 1798, 1801, 1802, 1810, 3913 m fl
A66713 (inkl grävenhet 39235) Avslagskärna 6 73,0 1715, 1803
A66713 (inkl grävenhet 39235) Lancettmikrolit 2 1,0 1796 
A66713 (inkl grävenhet 39235) Tvärpil  1 2,0 1718
A66713 (inkl grävenhet 39235) Retuscherat spån 5 24,0 1711, 1805
A66713 (inkl grävenhet 39235) Skrapa 3 25,0 1709, 1714, 1808
A66713 (inkl grävenhet 39235) Spån & spånfragment 45 82,5 1710, 1712, 1713 m fl 
A66713 (inkl grävenhet 39235) Obearbetad strandflinta 2 331,0 1807
A67256 Avslag 77 112,5 1744, 1745, 1752, 1753, 1780, 1781, 1784, 1785
A67256 Lancettmikrolit 1 1,0 1754
A67256 Retuscherat spån 1 7,0 1782
A67256 Skrapa 2 9,0 1747, 1751
A67256 Spån & spånfragment 10 15,5 1746, 1749, 1748, 1783
A67328 Avslag 35 83,0 1721, 1737, 1738, 1740, 1763, 1766, 1767, 1772
A67328 Avslagskärna 1 12,0 1771
A67328 Borr 2 2,0 1769
A67328 Skrapa 1 0,5 1770
A67328 Spån & spånfragment 9 13,5 1739, 1768, 1722
A39124 Avslag 1 6,0 1760
A39134 Avslag 3 1,0 1762
A39334 Borr 1 1,0 1761
A40405 Avslag 1 0,5 1729
A40427 Avslag 3 1,0 1758
A40427 Spånfragment 1 0,5 1757
A40427 Triangelmikrolit 1 0,5 1759
A40439 Lancettmikrolit 1 0,5 1727
A41309 Spånfragment 1 2,0 1720
A66752 Avslag 1 0,5 1728
A67350 Avslag 1 1,0 1730
A67370 Avslag 1 10,0 1733
A67370 Retuscherat spån 1 6,0 1734
Totalt  479 1 402,5 
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A67256A25000
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A40405
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grusig sand

tunn grusig sandlins

grå siltig sand
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0 0,5 1 m
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Såväl ytrensningen som undersökningen av hyddan genererade tämligen rikligt med 
fynd i form av flinta och ett antal knackstenar. Nästan alla flintor hade slagits från kärnor 
av högkvalitativ sydvästskandinavisk flinta. Fynden sammanfattas i tabell 17, tabell 18 
& figur 71. Analysen av fynden redovisas nedan i kapitlet Litiskt grundade tolkningar av 
hydda 24 och 26. Proteinanalys av ett avslag från lager A66713 (fnr 3913) gav ett positivt 
utfall. Den visar att avslaget använts vid hantering av fisk av släktet Perciformes (bilaga 
12), den mest sannolika arten torde vara abborre.

Vid makrofossilanalysen påträffades s k jurpor och enstaka brända hasselnötsskal. 
En FTIRanalys av jurporna påvisade ett huvudsakligt innehåll av protein, vilket talar 
för att materialet kommer från biologisk vävnad (bilaga 9). Vedartsanalysen påvisade 
en kraftig dominans av tall (143 av 150 bitar). En del av tallbitarna hade flykthål och in
sektsgångar och en del emanerade från vresvuxna exemplar, ytterligare andra var något 
nedbrutna innan förbränning. Att tallen var vresvuxen tyder på att den växt i ett utsatt 
läge med mycket vind. Att tallen hade flyktgångar och var nedbruten tyder på att död 
ved, möjligen drivved, använts som bränsle. Det förekom också tydligt svallade kolbi
tar i vissa prover (bilaga 4).

Från hydda 24 har ca 2 g brända ben tillvaratagits (fnr 1741, 1765 & 1806), av vilka 
några bitar utgörs av rörben från landlevande däggdjur. Utifrån benmaterialet går det 
endast avgöra att de har eldats i anslutning till hyddorna och att matavfall, troligen från 
märgspaltade ben, har slängts i elden (bilaga 5).

Med syfte att fånga upp en eventuell väggeffekt i hyddan togs fosfatprover i nord
västsydostlig riktning genom den tänkta vägglinjen, varvid ett förhöjt fosfatvärde upp
mättes vid gränsen för lagret A66025 (bilaga 8a). De förhöjda värdena skulle kunna för
klaras av att organiskt material ansamlats vid vägglinjen.

Tre 14Canalyser utfördes på material från hyddan: från härden A40481, lager A67328 
samt lager A66713. Dessa gav kalibrerade dateringar med 2σ noggrannhet till respek

Tabell 18 Fynd av bergart från lager och anläggningar i hydda 24.

Anl nr Bergart Vikt (g) Antal Fyndnr

A66713, A66025, A67328 Knacksten 562 3 1773, 1774, 1775
A66713, A66025, A67256 Avslag/avfall 135 4 1800, 1776, 1750
A66713 Sten med slipyta 48 1 1804
A67370 Slipsten, fragment 58 1 1732
Totalt  803 9 

Figur 71 Diagram som visar antalet 
för olika flintkategorier i samtliga an-
läggningar i hydda 24. De två obear-
betade strandflintorna är inte med-
räknade.
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tive 6610–6440, 6600–6430 och 6770–6500 BC (tabell 19 samt figur 57 & 58). De två 
yngre dateringarna, som båda har gjorts på material med låg egenålder, ger en god da
tering av hyddan. 

Tolkning
Anläggningen tolkas som en nedsänkt hydda, bestående av två lager, stolphål och en 
härd. Hyddans västra del var uppenbart påverkad av en stigande vattennivå och hyd
dans fulla utsträckning i denna riktning är därför något osäker (figur 67 & 70). Det 
förefaller sannolikt att hyddan haft minst två användningsfaser. En första fas har inbe
gripit det rikligt sot och träkolsbemängda golvlagret A67328 samt härden A39224. En 
senare fas, med lager A66713 som golvnivå härrör sannolikt från ett förnyat nyttjande 
av hyddan. Hur lång tid som förflutit mellan de två faserna är osäkert. Det finns inga 
tydliga tecken på att hyddan i sin helhet byggs om. En kvalificerad gissning är att hyd
dan använts under två säsonger. De kraftiga stolphålen efter den takbärande konstruk
tionen tyder på att byggnaden måste ha varit synnerligen robust. Det kan noteras att 
om konstruktionen av hydda 25 varit helt analog med hydda 26 (se nedan) kan stolphål 
i hydda 24 egentligen stamma från utgången i hydda 25. Stolphålen i hydda 24 bör alltså 
tolkas med viss försiktighet. Angående konstruktionen kan det, till skillnad från hydda 
26, noteras att vedartsproverna inte gav någon vägledning till hyddans konstruktion. 
Inget tyder på att hyddan hade brunnit, varför det påträffade träkolet sannolikt inte 
härrörde från konstruktionen, utan från brännved. Det kan avslutningsvis konstateras 
att proverna och fyndmaterialet ger en viss antydan om i vilket sammanhang hyddan 
övergivits. De rundade kolbitarna och erosionsskadorna i den västra delen tyder på att 
hyddan relativt snabbt översvämmats av stigande vatten. Fyndspridningen tyder på att 
man både arbetat med och reducerat flinta inne i hyddan. Detta förhållande och hyd
dans kraftiga konstruktion tyder på att hyddan använts vintertid.

Hydda 25
Form Rektangulär
Storlek 3,7x2,8 m
Ingående anläggningar  Lager: A67199, A67295, A67087, A39166
& grävenheter Härd A39092
 Grop: A65981, A42679
 Stolphål: A66776, A67477, A39041, A42666
 Grävenheter: A67238, A67162, A67154
Faser Härden A39092 skär gropen A42679
Typologiskt signifikanta fynd Knackstenar (fnr 1967 & 1968)
Analyser Makrofossilanalys, vedartsanalys, 14C-analys
m ö h (ca) 2,80
Övrigt Ställvis störd av överlagrande järnåldersaktiviteter 

Undersökningsmetodik, fynd och naturvetenskapliga analyser
Efter avbaning framträdde hyddlämningen som en ca 11 m2 stor sotfärgad och träkols
bemängd yta (figur 55). Den grävdes och dokumenterades i sin helhet. Fynd insamlades 

Tabell 19 14C-dateringar av prover från anläggningar och lager i hydda 24.

Lab nr 14C år BP Anl nr/Lager Prov nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-31200 7811±46 AL66713  PM41163 Kulturlager i Träkol: al -21,6 6685–6590 BC 6770–6500 BC 
    hydda 24
Ua-43342 7679±45 AH40481 PK41118 Härd i hydda 24 Hasselnötskal, bränt -29,8 6570–6460 BC 6610–6440 BC
Ua-30839 7642±47 AL67328  PM39209 Kulturlager i Träkol: Salix sp -26,8 6560–6540 BC 6600–6430 BC 
    hydda 24    6530–6430 BC
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Figur 72 Profil C40320 genom hydda 
25 mot nordost. Man kan notera det 
tämligen kraftiga snedställda stolp-
hålet (A39041). Skala 1:20.

Figur 73 Planritning av hydda 25. La-
ger, gropar, stolphål och härd. Skala 
1:50.

Tabell 20 Fynd av flinta från lager och anläggningar i hydda 25.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A67199 Avslag 4 20,0 1974, 1986
A67199 Retuscherat spån 1 2,0 1975
A67199 Spån & spånfragment 1 0,5 1985
A67295 Spån & spånfragment 1 5,0 1473
A67295 Avslag 3 13,0 1474, 1483, 2022
A67087 Avslag 1 10,0 1970
A67087 Spån & spånfragment 1 1,0 1981
A39092 Avslag 1 1,0 1978
Totalt  13 52,5 

Tabell 21 Fynd av bergart från lager och anläggningar i hydda 25.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A67199 Knacksten 1 168 1967
A67199 Slipsten 1 85 1969
A67087 Knacksten, ev fragment av trindyxa 1 231 1968
Totalt  3 484 
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genom handplock vid grävning med skärslev. Ytan låg inom hyddområdets nordöstra 
del, i övergången mellan det sandiga kulturlagret A25000 och den morän som karaktä
riserade den svaga förhöjningen mot norr. Färgningen, som först uppfattats som relativt 
oformlig, visade sig efter noggrann rensning bestå av ett ovalt, 6 m2 stort och nordväst
sydostligt orienterat kulturlager (A67199), som hängde samman med ett svagt humöst, 
knappt 8 m2 stort, nordostsydvästligt orienterat rektangulärt kulturlager (A39166). Cen
tralt i A67199 fanns en underliggande mörkare färgning med mer kol och skörbränd sten 
(A67087 & A67295). I anslutning till dess norra del påträffades en något skadad men 
mycket vällagd cirkulär härd (A39092). Stolphålen var tydliga i profil och tre (A67477, 
A39041 & A42666) visade sig luta in mot hyddans centrum (figur 72, 73 & 74).

Som framgår av tabell 20 och 21 samt figur 75 var den samlade fyndmängden ringa. 
Makrofossilanalys utfördes på provet PM67327 från lager A67295 utan att några fröer 

Figur 74 Hydda 25 under utgrävning. 
Vy mot sydväst. Foto: Blekinge mu-
seum.
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Figur 75 Diagram som visar antalet 
för olika flintkategorier i samtliga an-
läggningar i hydda 25.
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påträffades (figur 55). Träkol ur provet vedartsbestämdes varvid det kunde konstateras 
att tall dominerade (53 av 75 bitar). Det fanns dock också ett betydande inslag av Salix 
(17 av 75 bitar), vilket är intressant eftersom Salix kan ha ingått i hyddans konstruktion 
snarare än att ha varit brännved (bilaga 4). En 14Cdatering av träkol gav en kalibrerad 
datering med 2σ noggrannhet till intervallet 6600–6430 BC (tabell 22). 

För att undersöka förhållandet mellan olika lager och bättre försöka tolka den ytmäs
siga omfattningen av hyddan, togs fosfatprover genom anläggningens södra del, varvid 
högst värde uppnåddes inom lagret A39166 (bilaga 8a). Resultatet stödjer antagandet att 
A39166, trots den svaga färgningen, var en del av hyddans inre utsträckning.

Tolkning
Vid undersökningen framgick att anläggningen bestod av både nedtrampade lager och 
nedgrävningar, och att den hade ett maximalt djup om ca 0,40 m (figur 72). Då fyll
ningen centralt i hyddan var mycket sotig, men inte nedtrampad i den underliggande 
sanden, förefaller det rimligt att tolka den som ett brandlager. Hyddan var mindre intakt 
än hyddorna 24 och 26, vilket kan bero på dess högre och mer utsatta läge i terrängen. 
Det är följaktligen svårt att beskriva hyddans konstruktion utifrån de bevarade anlägg
ningarna. Det finns dock stora strukturella likheter med hyddan 26. Båda karaktäri
seras av relativt stora vällagda runda härdar och en fyrkantig grundform. I båda fallen 
lutar flera av de kraftigare stolphålen inåt mot hyddans centrum. Trots likheterna med 
hydda 26 är dateringarna inte samstämmiga. Att hyddorna inte var helt samtida stöds 
också av vedartsanalyserna, som tyder på att al och hassel varit viktiga vid konstruktio
nen av hydda 26. I hydda 25 verkar hassel ha ersatts med Salix, som har haft en likartad 
funktion som konstruktionsmaterial. Även om det finns uppenbara källkritiska pro
blem avseende lämningarna verkar det sannolikt att hydda 25 var något yngre än hydda 
24 och äldre än hydda 26 (se figur 57).

Hydda 26
Form Rundoval till rektangulär
Storlek 3,8x3,2 m
Ingående lager Lager: A65160, A65812, A38000, A67015, A34901, A66466
Faser  Fas 1: stolphålen A38530, A38541, A38939, A38960 & A38973; 

groparna A40825 & A40854 och rännorna A41207, A41235 & A38939
 Fas 2: lager A38560 och ränna A43913
 Fas 3: lager A38000, härden A41384, stolphålen A38090, A38804, 

A38925, A38973 & A41119
 Fas 4: härden A66956, stolphålen A67270, A38080, A41267 & A41382
Typologiskt signifikanta fynd En tvärpil (trapetsformad) (fnr 1862) och sju knackstenar (fnr 

1913, 1915, 1915, 1916, 1911 & 1912) 
Analyser Makrofossilanalys, pollenanalys, vedartsanalys, 14C-analys, 

proteinanalys, osteologisk analys
m ö h (ca) 2,85
Övrigt Delvis påverkad av störning A10085 resp A34853

Undersökningsmetodik, fynd och naturvetenskapliga analyser
Vid avbaningen inom den södra delen av hyddområdet framkom ett lager med fin vit 
sand. Efter försiktig avbaning och rensning framträdde hydda 26 som en vit sandig kva

Tabell 22 14C-datering av träkol av Salix från lager A67295 i hydda 25.

Lab nr 14C år BP Anl nr/provnr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-31206 7646±43 A67295/PM67327 Kulturlager i hydda 25 Träkol: Salix sp -23,1 6560–6540 BC 6600–6430 BC 
      6530–6440 BC
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dratisk färgning i den något mörkare undergrunden (figur 76–79). Efter framschaktning 
dokumenterades hyddan i plan, varefter den grävdes i kvadranter med en kvarstående 
kryssprofil. Ett flertal profilritningar upprättades och provtagning skedde för makrofos
silanalys och datering genom 14Canalys. Uppskattningsvis hälften av materialet från 
lämningen sållades, i övrigt tillvaratogs fynd genom grävning med skärslev.

Hydda 26 hade ett maximalt djup av ca 0,6 m. Efter bortgrävning av den överlag
rande, vita sanden framträdde en kraftigt sotig nivå vars norra kant hyste en vällagd 
cirkelformad härd (A66956) om 1,20 m i diameter. Hydda 26 gränsade i väster mot en 
omfattande recent störning, men var i övrigt välbevarad. Genom sitt läge i terrängen 
hade denna hyddlämning blivit mindre påverkad än de andra av olika geologiska hän
delser på platsen (jfr figur 55).

Ett fyndmaterial i form av nästan uteslutande sydvästskandinavisk flinta tillvara
togs (tabell 23 & figur 80). Inte mindre än sju knackstenar påträffades (tabell 24), men 
intressant nog inga avslagskärnor. Analysen av fynden redovisas nedan i kapitlet Litiskt 
grundade tolkningar av hydda 24 och 26. 

Från hydda 26 kommer 0,9 g ben (fnr 1876 & 3354), av vilka några utgörs av rörben 
från landlevande däggdjur. Utifrån benmaterialet går det endast att avgöra att det har 
eldats i anslutning till hyddan och att matavfall, troligen från märgspaltade ben, har 
slängts i elden (bilaga 5). Proteinanalys av ett retuscherat spån (fnr 3910), tillvarataget 
från kulturlager A65812 i hyddan gav negativt utfall (bilaga 12).

Figur 76 Hydda 26. Planritning över 
de större lager som täckte hyddan 
och läget för makroprovet PM67699, 
från vilket träkol av hassel valdes ut 
för 14C-analys. Den yttre konturen är 
en uppskattning, grundad på samt-
liga anläggningar. Den grå utbukt-
ningen väster om hydda 26 är hydda 
27 (se även figur 77). Skala 1:50.

Figur 77 Profil C39427 mot nordväst 
genom hydda 26 (jfr figur 76). Lager: 
1 = A65160, ljusgrå, nästan vit sand; 
2 = A65812, mörk brungrå sotig, siltig 
sand, bitvis med mycket träkol; 3 = 
A66466, mörkgrå till svart sotig san-
dig grus; 4 = A38000, ljusgrå något 
humös sand med träkol och sot; 5 = 
A41235, ljusbrun sandig humös grus; 
6 = A38560, ljus brungrå humös siltig 
grusig sand; 7 = A40825, ljusgrå sand 
(jfr figur 81). Skala 1:25.
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Figur 79 Hydda 26 under framrens-
ning. Hydda 27 (till vänster) är vid 
fototillfället till hälften undersökt. 
Sannolikt var hydda 27 en utgång el-
ler ett annex till hydda 26. Foto: Ble-
kinge museum.

Figur 78 Hydda 26 under utgräv-
ning, vy mot norr. Man kan notera 
det mycket kolbemängda svarta lag-
ret som överlagras av vit sand. Likar-
tad vit sand kan ses i rännan bakom 
hyddan. Foto: Blekinge museum.
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Makrofossilanalys av prover från hydda 26 påvisade, förutom ett enda linsformat frö, 
endast förekomst av jurpor och enstaka brända hasselnötsskal. Vedartsanalysen påvisade 
rester av al, tall, hassel samt mindre mängder alm (bilaga 4 & 14f). Analys av pollen från 
prover ur olika fyllnadslager visade på en delvis välbevarad pollenflora, karakteristisk 
för atlantisk tid. Således fanns ett stort inslag av pollen från ädellövskog och därmed 

Tabell 23 Fynd av flinta från lager och anläggningar i hydda 26.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A34901 Avslag 10 15,5 1835, 1897, 1908, 1909
A34901 Spån & spånfragment 4 4,0 1834, 1877, 1898, 1910
A34901 Retuscherat spån 1 2,0 1899
A38000 Avslag 19 72,5 1290, 1292 m fl
A38000 Spån & spånfragment 12 33,0 1303, 1304, 1830, 1833, 1900, 1901, 1906, 1907, 4037
A38000 Skrapa 1 6,0 1832
A38560 Avslag 5 4,0 1822, 1878 m fl
A41207 Avslag 2 3,0 1829, 1976
A41207 Spån & spånfragment 11 41,5 1811, 1818, 1821, 1823, 1828, 1846, 1847, 1884, 1895, 1983, 1984
A41207 Retuscherat spån 1 3,0 1820
A41207 Skrapa 3 7,0 1824, 1858, 1894
A65160 Avslag 66 62,0 1864, 1865 m fl
A65160 Spån & spånfragment 14 28,5 1867, 1871, 1872, 1875, 1886, 1887, 1889
A65160 Skrapa 2 6,0 1866, 1893
A65812 Avslag 11 100,0 1836, 1860 m fl
A65812 Spån & spånfragment 2 7,0 1903, 1904
A65812 Retuscherat spån 1 5,0 3910
A65812 Tvärpil (trapetsform) 1 1,0 1862
A66466 Avslag 20 79,5 1813, 1824 m fl
A66466 Spån & spånfragment 4 11,5 1839, 1896, 1971, 1982
A66466 Retuscherat spån 4 12,0 1838, 1863, 1949, 1979
A66466 Skrapa 3 20,0 1825, 1827, 1948
A66956 Spån & spånfragment 1 1,0 1816
A67015 Avslag 6 17,0 1850, 1853
A67015 Spån & spånfragment 5 7,5 1851, 1854, 1855
A67015 Retuscherat spån 1 3,0 1852
Totalt  210 552,5 

Figur 80 Diagram som visar antalet 
för olika flintkategorier i samtliga an-
läggningar i hydda 26.

antal (st) vikt (g)

avslag 

retuscherat spån 

spån & spånfragment

tvärpil (trapetsformad) 

skrapa
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39
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förknippade arter såsom mistel och murgröna. Ingen pollentyp var tydligt överrepre
senterad, det saknades således indikationer på användande av pollenspridande blom
mor i hyddan. Förekomsten av ljung och gräs antyder ett öppet strandnära närområde.

Det fanns en tydlig stratigrafisk skillnad i pollenförekomsten (se bilaga 11a, figur 25). 
Den övre delen karaktäriserades av pollen från ett brett spektrum av växter. I golvlagret 
var betydligt färre arter representerade. Detta förhållande förklaras sannolikt av att golv
lagret var ett slutet fynd (se nedan), där deponeringen av pollen varit beroende av tiden 
på året för bosättningen. Om så varit fallet tyder förekomsten av hasselpollen på att hyd
dan brukats under vårvintern (och därmed sannolikt hela vintersäsongen). Det breda 
pollenspektrumet i den övre delen kan då förklaras av att den nedbrunna hyddan legat 
öppen under minst en växtsäsong och därmed ackumulerat pollen från omgivningen.

Kolpartiklarna från golvlagret var huvudsakligen av en storlek under 50 µm vilket 
indikerar mekanisk nedkrossning, sannolikt genom att kolet trampats runt i ett golv
lager (bilaga 11a). Tre träkolsprover från hyddan 14Cdaterades (tabell 25). Ett prov av 
hassel från kulturlagret A66466 gav dateringen 7600–6400 BC kal 2σ, provet var dock 
mycket litet varför dateringen kan betraktas som opålitlig. Ett prov av hassel från här
den A66956 resulterade i en datering till 6470–6260 BC kal 2σ. Den tredje 14Canaly
sen gjordes av träkol av al från hyddlagret A38000, vilket gav en datering till interval
let 6440–6240 BC kal 2σ. De två sistnämnda dateringarna har mycket bra källkritiska 
förutsättningar och kan anses ge en bra datering av hyddan (tabell 25 samt figur 58). 

Tolkning
Vid den snabbt utförda undersökningen antogs att de tydliga lagren härrörde från fyra 
separata bosättningsfaser (figur 81–84 samt tabell 23–24). I efterhand verkar det dock inte 
sannolikt att lagren och anläggningarna härrört från olika faser. Denna förändrade tolk
ning bygger på flera iakttagelser. Lager A66466 uppvisade, som påpekats ovan, en helt 
annat pollenspektrum än det underliggande lagret. Också vedartssammansättningen 
skiljer sig tydligt mellan lager A66466 och lager A38000 (se nedan). Lagren A65812 och 
A66466 var mycket homogena och var distinkt stratigrafiskt avgränsade gentemot de 
underliggande anläggningarna och låg som intakta lock över den egentliga hyddbott
nen, vilken karaktäriserades av melerade lager, anläggningar och flintor (figur 77). Man 
kan också konstatera att stolphålen från de förmodade olika faserna tenderade att upp
träda i olika delar av hyddbotten, de kompletterade snarare än ersatte varandra. Det är 
också uppenbart att hyddans inre utsträckning inte ändrats, utan varit exakt densamma 

Tabell 24 Fynd av bergart från lager och anläggningar i hydda 26.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A34901 Knacksten 1 158 1915
A38000 Knacksten 1 103 1914
A38560 Knacksten 1 205 1913
A41207 Knacksten 3 468 1911, 1912
A67015 Knacksten/slipsten 1 309 1916
Totalt  7 1 243 

Tabell 25 14C-dateringar av material från anläggningar i hydda 26.

Lab nr 14C år BP Anl nr/provnr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-30840 8078±252 AL66466/PM67699  Kulturlager i hydda 26 Träkol: hassel  -28,2 7350–6650 BC 7600–6400 BC
Ua-43344 7539±44 AH66956/PK67059 Härd i hydda 26 Träkol: hassel  -26,8 6455–6385 BC 6470–6340 BC  
       6320–6260 BC
Ua-31201 7486±48 AL38000/PM38464 Kulturlager i hydda 26 Träkol: al -25,0 6430–6350 BC 6440–6240 BC 
      6310–6260 BC
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A41235
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N
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Figur 81 Anläggningar som initialt 
tolkades som tillhörande fas 1. Skala 
1:50.

Figur 82 Anläggningar som initialt 
tolkades som tillhörande fas 2. Skala 
1:50.

under hela brukningstiden. Slutligen kan det noteras att det endast fanns en vällagd 
härd i hyddan, det fanns inga rester av äldre härdar och endast sparsamt med skärvsten.

Om man istället antar att anläggningarna varit samtida förefaller stolphålens placering 
logisk. Att döma av de distinkta stolphålen verkar det som att stolpar hade placerats cen
tralt i hyddan och flertalet av dem hade lutat in mot centrum. Eftersom det fanns stolp
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A38000
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Figur 83 Anläggningar som initialt 
tolkades som tillhörande fas 3. Skala 
1:50.

Figur 84 Anläggningar som initialt 
tolkades som tillhörande fas 4. Skala 
1:50.

hål med samma lutning i hydda 25 förefaller inte lutningen att ha varit slumpmässig. Lu
tande stolpar var sannolikt avsiktliga delar av den takbärande konstruktionen (figur 85).

Även om tolkningen i fält att hyddlämningen rymde flera konstruktionsfaser var 
felaktig är iakttagelserna värdefulla eftersom uppdelningen delvis beskriver de olika 
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lagrens och anläggningarnas relation till varandra. Uppdelningen gör också beskriv
ningen mer pedagogisk och lättförståelig. Av dessa anledningar har uppdelningen an
vänts i beskrivningen och analysen av hyddan. Tolkningen av vilka anläggningar som 
ingått i hyddan framgår av figur 86.

härd
stolphål, lutande
stolphål, övriga
hydda 26
hydda 27

N

0 1 2 m

härd
glödgrop
stolphål
möjlig förrådsgrop
hydda 26
hydda 27

N

0 1 2 m

Figur 85 Hyddans troliga inre ut-
sträckning, härden och de distinkta 
stolphålen. Skala 1:50.

Figur 86 Hydda 26. Tolkning av hyd-
dans inre struktur. Den stora här-
den kompletterades av en glödgrop. 
Stolphål efter den takbärande kon-
struktionen och möjliga förrådsgro-
par är markerade. Hydda 27 har san-
nolikt fungerat som en köldfälla eller 
ett ingångsparti. Skala 1:50.
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Som konstaterats ovan kan lager A66466 knappast tolkas som ett kulturlager i vanlig 
mening. Den mest sannolika tolkningen är att lagret var resterna av ett nedbränt och 
instörtat tak. Denna hypotes styrks av vedartsanalysen, som påvisade en ovanlig fördel
ning av vedarter. I lager A38000, som var ett fyndförande lager under A66466, förekom 
nästan uteslutande tall, av 55 analyserade fragment var 50 tall och två al. Det fanns ingen 
hassel i provet. Sannolikt var tallen rester av drivved som eldats i hyddan. Som framgått 
ovan var kolbitarna små och tydligt mekaniskt nedbrutna, sannolikt genom att ha tram
pats runt i golvlagret. Vedartssammansättningen i det ovanliggande lager A66460 var 
helt annorlunda. Av de 214 analyserade fragmenten var 68 tall, 51 hassel och 92 al. Den 
troligaste förklaringen till denna vedartssammansättning är att veden i lager A66460 
huvudsakligen stammade från konstruktionsvirke. Förmodligen har al utgjort delar 
av den bärande konstruktionen och hasseln har använts som flätverk i tak och väggar. 
Kolbitarna i detta lager var betydligt större och i mindre grad mekaniskt sönderdelade. 
Man kan i sammanhanget notera att den enda andra platsen inom området med riklig 
förekomst av hassel var den samtida ”hydda 23” (bilaga 4 & 11a samt figur 55).

Tolkningen av hyddans konstruktionsdetaljer hänger ihop med förståelsen av de for
mationsprocesser som påverkat hyddan och de rännor som legat på båda sidor om den 
(se Grävda rännor med block nedan). Till skillnad från i hydda 24 fanns det inga spår 
av svallning eller erosion i hydda 26, och inte heller i rännorna. Rännorna var grävda 
genom gulbrun sand och var fyllda med ljusare sand, i vilken det fanns tydliga tunna 
kollinser bevarade. Igenfyllningen måste ha skett så varsamt men ändå så snabbt att 
nedgrävningarnas kanter bevarats. Också det nedbrunna och instörtade taket i hydda 
26, som täcktes av likartad vit sand, måste ha skyddats genom exceptionella omstän
digheter. Då lagren som utgjorde resterna av taket och väggarna (A65812 & A66466) 
var sotigt och fyllt av små kolbitar förefaller det otroligt att den nedbrunna hyddan be
varats genom att stigande vatten avsatt den vita sanden. Om så hade varit fallet skulle 
knappast soten och de små kolbitarna funnits kvar som ett helt homogent och intakt 
lager. För att undersöka om den vita sanden var flygsand eller vattenavsatt siktades den 
vita sanden från rännorna, varvid det konstaterades att fyllningen utgjordes av grusig 
finsand. Resultatet tyder alltså på att fyllningen inte bestod av typisk flygsand (bilaga 
11a). Detta motsäger dock inte att vattenavsatt sand från närområdet, med vindens hjälp, 
kan ha deponerats i rännorna. De förvånansvärt goda bevaringsförhållandena kommer 
att diskuteras mer ingående nedan under rubriken Lager 25000 och förändringar i om-
givningen 6500–6000 f Kr.

Hydda 27
Form Oval
Storlek 4,0x2,5 m
Ingående anläggningar Lager: A34952, A66154
 Stolphål: A43895, A43903, A43886, A66064, A66070, A66067, 

A65794 
Faser Anläggningen har sannolikt utgjort ett ingångsparti till hydda 26.
Typologiskt signifikanta fynd En lancettmikrolit (fnr 1933), två knackstenar & en fragmentarisk 

löpare (fnr 3894, 3895, 3896)
Analyser Fosfatkartering, makrofossilanalys, vedartsanalys, 14C-analys
m ö h (ca) 2,85
Övrigt Delvis påverkad av störning A10085 resp A34853

Undersökningsmetodik, fynd och naturvetenskapliga analyser
Anläggningen påträffades vid handrensning i samband med avbaning inom den syd
västra delen av hyddområdet. Den framträdde som en mörkgrå, lätt sotig kulturlager
rest. Lagret gränsade i norr och sydväst mot omfattande, recenta störningar samt i öster 
mot hydda 26 (figur 79 & 87). Den nedgrävda hyddstrukturen undersöktes i sin hel
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het. Utgrävningen skedde i kvadranter och förutom genomförande av dokumentation i 
plan upprättades även sektionsritningar av en kvarstående kryssprofil (figur 88). Delar 
av fyllnadslagren sållades, men i huvudsak skedde fyndinsamlingen genom handplock 
vid grävning med skärslev.

Lämningens översta lager (A34952) bestod av mörkgrå till svart sand med inslag av 
träkol. Lagrets tjocklek varierade mellan 0,02–0,10 m. Det underliggande nedre lagret 
(A66154) bestod av flammig, grå sand med inslag av träkol. Detta lager var upp mot 0,10 
m tjockt. Gränsen mellan det övre och det nedre lagret var tydlig, medan gränsen ned 
mot den underliggande, orörda sanden var mer diffus. I plan kan lämningen beskrivas 
som en oval, grovt sett östvästligt orienterad mörkfärgning med de ungefärliga mått
ten 4,0x2,5 m. Den utgjordes av en flatbottnad och tämligen flack nedgrävning. Utöver 
grundstrukturen undersöktes och dokumenterades sju stolphål i hyddans golvhorisont. 
Stolphålens diameter varierade mellan 0,15 och 0,25 m och deras djup mellan 0,15 och 
0,3 m. Fyllningen karaktäriserades av en mörkgrå sand med inslag av träkol (figur 87).

Det tillvaratagna fyndmaterialet härrör huvudsakligen från det övre fyllnadslagret 
(A34952) (tabell 26, 27 & figur 89). Det utgörs av fåtaliga, fragmenterade flintredskap, 
ofta med retusch. Flintor som kunde knytas till tillverknings och reduktionsprocesser 
saknas och materialet påminner i stort om det från hydda 26.

Makrofossilanalys av jordprov från stolphålet A66067 visade på förekomst av skogs
kornellfrö samt brända hasselnötsskal. Vedartsanalysen påvisade nästan uteslutande tall 
samt mindre inslag av hassel och växtdelar (bilaga 4 & 14f). Med syfte att undersöka för

PM66458 / Ua-30840

A65794

A42695
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A43895
A66067

A43886A66064

A34952

stolphål
hydda 27
hydda 26
makroprov

N

0 1 2 m

Figur 87 Planritning över hydda 27, 
samtliga mindre anläggningar är 
stolphål. Skala 1:50.

Figur 88 Profilritning C56810 mot 
norr av hydda 27. Skala 1:25.
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hållandet mellan olika kulturlager och bättre försöka lokalisera en eventuell väggeffekt 
i hyddan, analyserades en fosfatstege från hyddans mellersta del, rakt söderut. Förhöjda 
fosfatvärden kunde noteras längst i söder, men någon tydlig relation mellan vägglinjen 
och fosfatvärdena kunde inte ses (bilaga 8b). Ett bränt hasselnötsskal 14Cdaterades och 
resultatet hamnade inom intervallet 6370–6090 BC kal 2σ (tabell 28 samt figur 57 & 58).

Tolkning
Anledningen till att hydda 27 från början antogs sakna samband med hydda 26 var 
den tydliga skillnaden i fyllningarnas färgning. Den övre delen av hydda 26 (A65812 & 
A66466) var mörka och kolbemängda medan fyllningen i hydda var grå. Som framgått 
ovan förklaras det övre mörka lagret i hydda 26 av att hyddan brunnit vilket medfört 
att taket kollapsat. Lagren under det kollapsade taket, det vill säga de lager som direkt 

Tabell 26 Fynd av flinta från lager och anläggningar i hydda 27.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A34952 Avslag 25 36,5 1920, 1921 m fl
A34952 Kärna 1 31,0 1954
A34952 Spån & spånfragment 16 28,0 1931, 1932, 1935, 1938, 1939, 1945
A34952 Retuscherat spån 3 8,0 1922, 1946
A34952 Skrapa 3 11,0 1943, 3897
A34952 Lancettmikrolit 1 0,5 1933
A43903 Spån & spånfragment 1 2,0 3904
A66154 Avslag 3 8,5 1925, 1926, 1927
A66154 Spån 1 0,5 1953
Totalt  54 126,0 

Tabell 27 Fynd av kvarts och bergart från lager och anläggningar i hydda 27.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A34952 Kvartsavfall/avslag 1 1 3899
A34952 Knacksten 1 167 3895
A34952 Malsten, fragment av löpare 1 94 3896
A65794 Knacksten 1 242 3894
Totalt  4 504 

Figur 89 Diagram som visar antalet 
för olika flintkategorier i samtliga an-
läggningar i hydda 27.
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kunde sättas i samband med mänskliga aktiviteter, var ljusare. Som framgår av figur 79 
var de respektive lagren i hydda 26 och 27 på denna nivå tämligen likartade. De båda 
hyddorna hade ett likartat fyndinnehåll och samstämmiga dateringar. Av figurerna 79 
och 88 framgår att de två hyddlämningarna inte skar varandra. Möjligen överlagrade 
det instörtade taket i hydda 26 den östra delen av hydda 27.

Sannolikt har hydda 27 utgjort en ingång till hydda 26. Ingångsområdet har sannolikt 
även fungerat som extra lagringsområde och som köldfälla (figur 90). Av vedartsanalysen, 
som visade en stark dominans för tall, framgår att konstruktionen inte varit densamma 
som i hydda 26. En möjlig tolkning är att den vilat på stolphål i den västra änden och 
på väggen till hydda 26 i den östra. Ett tänkbart takmaterial skulle kunna vara skinn.

Hydda 28
Form Ej bedömningsbar
Storlek 6,2x? m
Ingående anläggningar Lager: A39942
 Ränna: 39853
Faser Inga urskiljbara
m ö h (ca) 2,35–2,70
Fynd Ett avslag
Analyser Inga
Övrigt Påverkad av transgression/erosion, endast delvis framrensad 

och ej undersökt

Tabell 28 14C-datering hydda 27.

Lab nr 14C år BP Anl nr/provnr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-30841 7364±45 AS66067/PM66458 Stolphål i hydda 27 Hasselnötskal, bränt -29,1 6360–6300 BC 6370–6090 BC 
      6270–6200 BC   
      6170–6160 BC   
      6150–6100 BC 

N

0 1 2 m

härd
glödgrop
stolphål
hydda 27
hydda 26

Figur 90 Hydda 26 och 27 med härd 
och glödgrop och bärande stolphål. 
Skala 1:50.
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Undersökningsmetodik, fynd och tolkning
Lämningen utgjordes av ett halvrunt, lätt sotigt kulturlager (A39942), som låg dikt an 
mot den nordvästra schaktkanten. Lagret förmodades inledningsvis vara spår efter yt
terligare en hyddkonstruktion, vars sträckning tycktes fortsätta utanför undersöknings
området. Efter samråd med Länsstyrelsen tilläts en kompletterande avbaning med syfte 
att avgränsa lagret. Då det inte var direkt hotat av exploateringen undersöktes det inte. 
Efter inmätning och fotodokumentation lades schaktet igen. Endast ett flintavslag (fnr 
3957) insamlades vid framrensningen av lagret.

Kulturlagret A39942 utgjordes av mörkgrå, sotig, humös grusig sand och låg på en 
nivå om 2,35–2,70 m ö h. Lagret framkom under ett upp till 0,10 m tjockt lager Littori
nasand och kunde på grund av recenta störningar endast avgränsas tydligt mot nordväst 
och sydost. En delvis bevarad ränna (A39853) med ljusgrå sand med inslag av enstaka 
gruskorn framkom relativt centralt i det sotiga kulturlagret. Den fragmentariskt beva
rade rännan föreföll löpa i östvästlig riktning. Troligen utgjorde kulturlagret A39942 
spår efter en eller flera hyddor och/eller aktivitetsytor. Kulturlagrets yta och ursprung
liga grundform var på grund av störningarna och den begränsade avbaningsytan svår 
att uppskatta (figur 55).

Grävda rännor med block
Undersökningsmetodik, fynd och naturvetenskapliga analyser
I samband med den inledande avbaningen framkom två sprängstensbemängda, cir
kelformade anläggningar. De dokumenterades som sprängda block med identiteterna 
A13805 samt A13828 (figur 55). Stenblocken har förmodligen tagits bort samtidigt som 
man tog bort en intilliggande stengärdesgård vilket enligt uppgift från markägaren ska 
ha skett vid 1960talets mitt (muntlig uppgift Matts Mattsson, äga Ysane 1:3; se kapit
let Agrara lämningar). Sannolikt hade stenblocken ursprungligen en diameter på mel

Figur 91 I förgrunden ses den södra 
rännan (A67064) under utgrävning. 
Bakom den ses hydda 26, med kryss-
profil, och vid skottkärran anar man 
den ljusa sanden i den norra rännan 
(A67390). Den ljusa sanden i rän-
norna och i övre delen av hydda 26 
avvek mycket tydligt från den övriga 
sanden i lager A25000. Vy mot norr. 
Foto: Blekinge museum.
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Figur 92 Profiler mot väster genom 
den södra rännan A67064. Av pro-
filen i förgrunden framgår att det 
sprängda stenblocket legat i rän-
nan, som i sin tur varit nedgrävd i 
lager A25000. Den bortre profilen 
är C39407 (se figur 93 och 94). Foto: 
Blekinge museum.

Figur 93 Foto av profil C39407 mot 
väster. Rännan är nedgrävd till det 
preboreala lagret A17600 (mörkt). 
Foto: Blekinge museum.

Figur 94 Profil C39407 mot väster. 
Skala 1:10.
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lan 1–1,20 m. Vid frambaningen av lager A25000 upptäcktes två parallella, östvästligt 
orienterade stråk av vit finsand som begränsades i öster av de söndersprängda resterna 
av de borttagna blocken. De sandfyllda stråken, som löpte norr och söder om hydda 26, 
visade sig vara rännor (A67064 & A67390). Sandens färg och kornstorlek var identisk 
med sanden från det övre lagret av hydda 26 (figur 91).

De två anläggningarna grävdes för hand med spade och skärslev, och mindre mäng
der av de bortgrävda fyllnadslagren sållades. Utöver digital inmätning utfördes doku
mentationen genom upprättande av ett flertal sektionsritningar (figur 92–96).

Enstaka fynd i form av slagen flinta påträffades i rännornas övre delar (tabell 29). 
Fynden var av samma typ som de som påträffades i lager A25000 och de hade sannolikt 
hamnat i rännorna i samband med att rännorna fyllts igen av naturprocesser. 

Makrofossilanalys utfördes på prov från den södra rännan (A67064), varvid endast 
jurpor framkom (bilaga 4). I rännan A67064 togs även prover för pollenanalys. Pol
lenkornen uppvisade som brukligt vid markprofiler ganska dålig bevaring. Trädpollen 
dominerades av tall men även ädellövskog var framträdande. Ett antal ljungpollen på
träffades i provet, vilket visar på förekomsten av ett litet öppnare område, sannolikt en 
strandzon, där ljungen kunnat växa. Gräspollen förekom frekvent och visar även de på 
närområdets öppna karaktär (bilaga 11a).

För att undersöka den ljusa sandens ursprung gjordes siktanalys av sand ur två nivåer 
i den södra rännan (A67064). Resultatet har diskuterats ovan i samband med beskriv
ningen av hydda 26. OSLanalysen av sanden i ränna A67064 resulterade i en datering 
till 4089±400 f Kr. Då flera OSLdateringar av prover från lokalen gett osannolika re
sultat bör dateringen betraktas som tämligen osäker (jfr bilaga 11a).

Figur 95 Profil C39241 mot väster 
genom den norra rännan (A67390). 
Foto: Blekinge museum.

Figur 96 Profil C39241 mot väster. 
Skala 1:10.
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Bergartsanalys av fragment av de sprängda blocken som stått i rännorna visade att 
de bestod av granodiorit respektive pegmatitgranit. Dessa bergarter dominerar i hela 
södra Sverige och morän och isälvsmaterial i området torde till övervägande del bestå 
av dessa bergarter (bilaga 15, sid 14).

Tolkning
Undersökningen av sandstråken visade att dessa utgjordes av grävda rännor. Rännor
nas överytor var i nivå med fynden och anläggningarna i lager A25000. Ställvis var de 
grävda ned genom det preboreala lagret A17600. I de östra ändarna av rännorna hade 
stora stenblock varit placerade. Den norra rännan (A67390) var 1,50–1,60 m bred och 
9 m lång. Den var i väster störd av en härdbotten, som sannolikt härrörde från järn
åldern. I öster ledde anläggningen fram till sprängblocket A13828. Den södra rännan, 
A67064, uppmättes i plan som en 1,30–1,50 m bred och 6 m lång anläggning, vilken i 
väster var störd av en recent nedgrävning. Denna ränna avslutades i öster med spräng
blocket A13805. Rännans ursprungliga längd kunde på grund av den recenta nedgräv
ningen inte fastställas exakt. Rännorna uppvisade stora likheter sinsemellan. Båda vi
sade sig vara tämligen grunda, med ett genomgående djup om 0,20–0,25 m och med ett 
punktvis maximalt djup om 0,30–0,40 m. Ytskiktet bestod av en mycket fin, vit sand, 
som överlagrade två lager ljusbeige till vit finsand. Härunder vidtog ett omkring 0,10 m 
tjockt fyllningslager, som genomgående bestod av en medelfin, gråbrun till beige sand 
av något blandad grovlek (se figur 55 & 93–96).

Angående de stora blocken kan det konstateras att de inte var i närheten av den un
derliggande moränen. För att klargöra sambandet mellan de borttagna blocken och den 
underliggande sanden undersöktes nedgrävningarna för blocken genom grävning med 
skärslev. De visade sig ha en nästan identisk lagerföljd. I ytan låg en ca 0,2 m tjock och 
tämligen kompakt brun till ljusbrun, lerig matjord. Härpå följde en brun till mörkbrun 
sand med rikliga inslag av sprängsten samt fläckvis förekomst av järnutfällningar och 
ljusare sandstråk. En finare, brun till brunbeige sand utan organiska inslag låg under 
de borttagna stenarna och under detta lager vidtog lager A17600 (figur 92). Stenblocken 
var söndersprängda, men i bottenskiktet fanns större delar bevarade. Då blocken inte 
nådde det preboreala lagret A17600 kan placeringen av dem ges en terminus ante quem
datering till efter 6800 f Kr.

Rännorna inom hyddområdet hade ursprungligen varit ca 1,5 m breda och 0,20 m 
djupa. De hade fyllts igen av ljus sand. Eftersom kanterna var tydliga och skarpa bör 
som, diskuterats ovan, igenfyllningen ha skett relativt snabbt. Då de övre sandlagren i 
rännorna överensstämde med det ljusa sandlagret i hydda 26 och då denna hydda var 
centralt placerad mellan rännorna verkar det sannolikt att det funnits ett funktionellt 
och tidsmässigt samband mellan hyddan, rännorna och stenblocken. Antagandet om 
ett samband stöds också av pollenprov från hyddan och den ena rännan som påvisade 
en förekomst av ljung och gräs.

Tabell 29 Flintfynd från rännorna A67064 och A67390.

Rännor med block Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

A67064 Avslag 6 14 1382, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994
A67064 Spån & spånfragment 3 2 1989, 1990, 2023
A67390 Avslag 10 37 1381, 3958, 3960, 3981, 4000,  
    4008, 4020, 4022
A67390 Spån & spånfragment 4 5 3959, 3961, 4019, 4021
A67390 Retuscherat spån 2 5 4007, 4009
A67390 Skrapa 1 3 4046
Totalt  26 66 
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Figur 97 Ett förslag på funktionell 
uppdelning av boplatsen som inbe-
griper hydda 26/27 och samtida an-
läggningar. Som framgår av figur 
98 har aktiviteterna på den relativt 
stora boplatsytan genererat få fynd 
av flinta. Skala 1:200.

Lager A25000 och hyddorna – övergripande tolkning
Kronologi och rumslig avgränsning
Som framgått ovan särskilde sig hydda 24 från hydda 26/27 genom en något äldre da
tering och en annan konstruktion. Den verkade inte ha brunnit ned och var tydligt 
påverkad av stigande vatten. Det går inte att direkt koppla denna hydda till några ak

stolphål
härd
ränna
hydda
sten/stensträng
schakt
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Figur 98 De diskuterade lämning-
arna i förhållande till spridningen 
av punktinmätta litiska fynd från la-
ger A25000. Att den västra halvan av 
hydda 24 ter sig fyndtom beror på 
att fynden inte punktinmättes efter 
schaktutvidgningen. Det kan också 
påpekas att det i all sand fanns 
spridda svallade flintbitar. Sannolikt 
hör den mesta av den inmätta flintan 
öster om rännorna till den kategorin. 
Av spridningen framgår att huvudde-
len av fynden är knutna till hyddorna. 
Speciellt tydligt är detta förhållande 
mellan rännorna i närheten av hydda 
26. Uppenbart har få aktiviteter som 
avsatt flinta utförts utanför hyddan. 
Detta förhållande styrker tolkningen 
att hyddan bebotts vintertid. Skala 
1:200.

stolphål
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ränna
hydda
sprängd sten
schakt
litiska fynd

tiviteter utanför hyddan. En tänkbar förklaring till detta är att aktiviteterna ägt rum 
nordväst om schaktkanten och därför inte undersökts. I fallet med hydda 24 inskränks 
alltså den analytiska potentialen till själva hyddlämningen och dess läge i den omgi
vande topografin. Från hydda 25 finns en 14Cdatering som är samtida med en av date
ringarna från hydda 24, men konstruktionsmässigt finns det stora likheter med hydda 
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Figur 99 De källkritiskt mest säkra 
dateringarna av hyddorna på Lus-
sabacken norr (hydda 24 & 26) och 
av olika kontexter på lokalen Norje 
Nordansund (alla övriga dateringar), 
vilka ligger till grund för tolkningen 
av de lokala förhållandena (jfr figur 
100). Samtliga dateringar är beskriva 
i texten och återfinns kalibrerade i 
figur 100. E inom parentes hänvisar 
till transgressionsfasen E i figur 100. 
Dessa dateringar härrör från lager 
på Norje Nordansund. Jämför figur V 
i kapitlet Klimat, strandförskjutning 
etc och Appendix I.

26/27. Av dateringen att döma är det alltså möjligt att hydda 25 var samtida eller något 
senare än hydda 24. Om man antar att det daterade materialet istället härstammar från 
den närliggande hyddan 24 och istället utgår från konstruktionen och den symmetriska 
relationen till de grävda rännorna och hydda 26/27 förefaller en samtidighet med dem 
inte orimlig. I så fall skulle hydda 25 och hydda 26/27 ha legat bredvid varandra, flan
kerade av varsin ränna söder om respektive hydda. Utifrån det tillgängliga källmateria
let är dock den mest sannolika tolkningen att hydda 25 var äldre än hydda 26/27, men 
yngre än hydda 24. Några anläggningar eller konstruktioner som kunnat knytas till 
hydda 25 påträffades inte.

På grundval av 14Cdateringar, pollendata och fyllningarnas färg kan rännorna och 
hydda 26/27 föras till en tredje, något yngre, tidshorisont. Grundat på vedartsförekomst 
och 14Cdateringar kan också ”hydda 23” och härdarna i den norra delen föras till denna 
kontext. Möjligen hörde också stensträngen i norr (A40663) till denna tidshorisont (fi
gur 97). Hydda 26/27 ingick alltså i en större sammanhållen boplatskontext med spår 
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från olika och varierade aktiviteter. Man kan i detta sammanhang notera att dessa ak
tiviteter endast i liten grad avsatt ett litiskt fyndmaterial. Av figur 98 framgår att relativt 
få fynd påträffades utanför hyddorna. Speciellt tydligt är detta förhållande runt hydda 
26/27, mellan de grävda rännorna.

Lager 25000 och förändringar i omgivningen 6500–6000 f Kr
Sannolikheten att hitta välbevarade mesolitiska boplatslämningar som varit belägna på 
en sandstrand är extremt liten. Vanligen är omdeponerade och svallade flintor de enda 
återstående spåren av sådana boplatser. Det finns därför anledning att här kortfattat 
diskutera de processer som kan ha bidragit till att skapa de exceptionella bevaringsför
hållandena och den tydliga uppdelningen i olika tidsmässigt avgränsade fyndkontexter. 
Som beskrivits i kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområ-
det under 11700 år var tidigatlantisk tid en period av stora naturgeografiska förändringar. 
Lager A25000 emanerar från inledningen av den köldperiod som brukar benämnas 8.2 
kyr event. I detta sammanhang utgår beskrivningen från sambandet mellan de lokala 
förhållandena och klimathändelsen. Händelser och iakttagelser är markerade i figur 100 
och de kalibrerade dateringarna återfinns i figur 99.

Bokstäverna överst i figur 100 relaterar till generella resultat och iakttagelser som 
förändringar av klimat och vattennivå. Kurvan i botten redovisar tillväxten av ekar i 
Tyskland. Kurvan är inte direkt översättbar till temperaturer, men antyder den gene
rella klimatförändringen under perioden (KlitgaardKristensen m fl 1998). A markerar 
dräneringen av de stora issjöarna Lake Agassiz och Lake Ojibway vilket sammanföll 
med en höjning av den globala havsnivån med 2,11 ± 0,89 m utöver den generella vat
tenståndshöjningen på ca 1,95 ± 0,74 m (Hijma & Cohen 2010). Det är vid denna tid 
som tydliga spår av saltvatten syns i södra Östersjön (Björck 1995:35). Som framgår av 
tillväxten av ekarna verkar slutet på havsnivåhöjningen ha sammanfallit med en tyd
lig klimatförändring, karaktäriserad av fallande temperaturer. B markerar den period 
då kylan kulminerade, samtidigt som en tsunami drabbade Nordsjön och Kattegatt 
(Bondevik m fl 2012). Det har föreslagits att perioden av stigande vattennivå i Östersjön 
avbrutits av en mindre regression något före 6000 f Kr (Berglund m fl 2005). Grun
dat på kvartärgeologiska undersökningar av den näraliggande lokalen Kalvöviken har 
regressionens omfattning preciserats till en nivå på ca 3 m under nuvarande havsnivå 
(Göransson 2006), den föreslagna dateringen är markerad med C i figuren. Från un
dersökningen av Norje Sunnansund finns en datering (Ua30597) av en rotfast al som 
växt ca 0 m ö h, dateringen är med en sannolikhet av 68 % markerad som D i figur 100. 
Från samma plats finns också en daterad strandväxtlighet som indikerar en vattennivå 
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Tillväxten av ekar i Tyskland
Calpal 2007
File: German Tree Rings dat
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Figur 100 Av figuren framgår den 
kronologiska relationen mellan hyd-
dorna 24 och 26 på Lussabacken norr 
(RAÄ 41) och den lokala sannolika 
strandlinjeförskjutningen och glo-
bala händelser och processer. Hydda 
24 uppfördes sannolikt under en tid 
av hastigt stigande vattenstånd. När 
hydda 26 byggdes var omgivningen 
helt annorlunda och präglades av 
fallande vattennivåer och en påtag-
lig avkylning av klimatet. De undre 
dateringskurvorna avser lämningar 
på lokalen Norje Nordansund (RAÄ 
47). Den understa grafen visar till-
växten av ekar i Tyskland och är inte 
direkt översättbar till temperaturer, 
men antyder den generella klimat-
förändringen under perioden (Klit-
gaard-Kristensen m fl 1998). Förkla-
ring till bokstäverna A–E ges i texten. 
Analysen är utförd med Calpal 2007 
(Weninger & Jöris 2004).
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på under 0 m vid denna tid (Kjällquist m fl 2016). Det finns alltså tydliga belägg för en 
regression ned till minst 0 m ca 6200 f Kr, men regressionen kan ha nått så långt som 
3 m under nuvarande havsnivå. Vid förundersökningen av Norje Nordansund togs tre 
14Cprover (Ua41149, Ua41148 & Ua41151) från en tydlig stratigrafisk sekvens i en 
och samma provruta, höjden var omkring 3,80 m över havet (figur 99, markerade med 
E). Eftersom stratigrafin var distinkt och dateringarna i princip samtida förefaller det 
troligt att den stratigrafiska sekvensen emanerar från en process som fraktionerat och 
omlagrat sand. I detta fall är det sannolikt så att sekvensen avsatts under en transgres
sion (Fendin m fl under utgivning). Tidsperioden är utifrån 14Cdateringarna med en 
sannolikhet av 68 % markerad med E. En analys av alger från en borrkärna i centrala 
Vesanbassängen har påvisat en kraftig höjning av salthalten vid denna tidpunkt (bi
laga 11a, figur 2). Dessa iakttagelser stämmer tämligen väl med den generella strandför
skjutningskurvan som presenterats i figur V på sidan 36. Kallperiodens slut har alltså 
följts av en hastig transgression som strax före 6000 f Kr passerade en höjd av ca 4 m 
över nuvarande havsyta. De lokala strandlinjeförändringarna sammanfattas i form av 
siffror i den övre delen av figuren. Observera att siffrorna endast skall ses som approxi
meringar. Det är dock sannolikt att perioden runt 6500 präglades av en transgression 
som ca 6300 f Kr följdes av regression, som kan ha uppgått till inte mindre än 7 m. Ef
ter detta har följt en förnyad transgression som på högst 200 år åter höjde vattennivån 
med 7 m, till 3,5–4,0 m ö h. På grund av bristen på dateringar och det faktum att pe
rioden ligger på en platå i kalibreringskurvan är det omöjligt att i detalj beskriva vad 
som hänt under denna dramatiska period.

Till denna femhundraåriga sekvens av strandlinjeförskjutningar och klimatför
ändringar kan flera arkeologiska lämningar inom E22projektet knytas. Av figur 100 
framgår att det fanns spår av aktiviteter på Norje Nordansund från den transgres
sionsfas som föregick klimatförändringen. Nästa gång platsen användes var i slutet 
av, eller möjligen efter, köldperioden då det stigande vattnet åter nådde de gamla bo
platsytorna. Nyttjandet av platsen hör sannolikt samman med de tider då den va
rit strandnära. Från hydda 24 på Lussabacken norr, belägen på en nivå ca 2,5 m ö h, 
finns det två samstämmiga dateringar (Ua30839 & Ua43342). En något äldre date
ring med mycket stor osäkerhetsmarginal är inte medtagen. Av figuren framstår att 
hyddan var samtida med den snabba transgression som föregick köldperioden. Som 
framgått av beskrivningen ovan hade hyddan i viss grad skadats av stigande vatten. 
Det förfaller inte orimligt att hyddan bevarats genom att transgressionen täckt den 
med sand. Även en snabb transgression är dock långsam ur ett mänskligt perspektiv 
och det är sannolikt att hyddan varit övergiven en tid och täckts av vegetation innan 
det stigande havet täckt den med sand. Det bör också påpekas att hyddorna låg på en 
relativt skyddad plats.

Från hydda 26 på Lussabacken norr har två samstämmiga dateringar använts i 
analysen (Ua43344 & Ua31201, tabell 25), varav en från härden. En ca 500 år äldre 
datering från hyddan har inte tagits med i denna analys då den är mindre tillförlitlig. 
Den tidigare nämnda platån på kalibreringskurvan förorsakar den något förskjutna 
kurvan i figur 100. Det verkar dock sannolikt att hyddan var precis från den tid då 
klimatet förändrades. Eftersom det inte fanns några tecken på att hyddan påverkats 
av stigande vatten är det troligt att den anlagts och övergetts under en tid av fallande 
vattenstånd. Möjligen har detta fallande vattenstånd exponerat stora mängder sand 
längs de forna stränderna. En tänkbar förklaring till den vita sanden i hyddan och 
i rännorna är att denna sand förflyttas av vinden och fyllt igen försänkningar inom 
ytan. Som påtalats ovan kan det tyckas märkligt att ett instörtat tak med en bevarad 
stratigrafi bestående av sot och små kolpartiklar kan ha överlagrats av transgressions
avsatt grus och sand. En möjlig förklaring är att området efter övergivandet täckts av 
vegetation. Platsen hade sedan varit övergiven under minst 300 år, innan en ny trans
gression åter nådde den.
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De litiska analyserna utgör egentligen en samling iakttagelser och 
jämförelser grundade på olika antaganden. Det finns sällan direkta 
länkar mellan de enskilda litiska fynden, boplatsers funktion och 
de forntida människornas kulturella tillhörighet. Samma fynd kan 
tolkas ur flera perspektiv och användas som grund för olika socialt 
grundade förklaringar. De olika typerna av litisk analys är dessutom 
inte utvecklade för att komplettera varandra. Varje utgångspunkt för 
litiska analyser och varje tolkningsperspektiv inbegriper därför ett 
mått av godtycklighet. I detta fall kommer analysen utgå från fyn-
dens variabilitet (Odell 2004:89ff).

Typologisk beskrivning
Det är arkeologins mest grundläggande princip att klassificera fynd 
efter dess likheter och olikheter. Att en princip är grundläggande 
betyder dock inte att den enkel och diskussionen om vad som ut-
gör likhet och hur likheter skall systematiseras har varit en ständigt 
återkommande arkeologisk diskussion (t ex Ford 1954; Spaulding 
1953; Moberg 1981; O’Brien & Lyman 2002; Högberg 2009; Knarrström 
2000). Det finns i detta sammanhang ingen anledning att i fördjupa 
denna diskussion. Det kan dock konstateras att den morfologiska 
bestämningen rymmer fler aspekter än bara form. Det är exempel-
vis så att form påverkas av teknologi, och tolkningen av teknologin 
grundas delvis på formelement. Det finns alltså ett samband mel-
lan teknologi, funktion och morfologi. Detta betyder dock inte mor-
fologiska drag som systematiserats i typologi nödvändigtvis på ett 
adekvat sätt speglar teknologiska eller funktionella aspekter av 
fyndmaterialet. Såväl slitspårsanalyser som etnografiska observa-
tioner visar att det sällan finns några direkta samband mellan mor-
fologi och funktion (Andrefsky 1998:197; Knarrström 2000:13). Detta 
betyder inte att typologi saknar informationspotential. I det som 
beskrivs typologiskt finns ledtrådar till föreställningar om hur red-
skap på ett korrekt sätt borde utformas (schema opératoires) vilket 
i sin tur kan ge insikter i hur forntida gruppidentiteter konstruerats. 
Sist men inte minst är de morfologiskt grundade beskrivningarna i 
all sin otillräcklighet ett fungerande sätt att kommunicera arkeolo-
giska resultat (Karsten & Knarrström 2003: 15ff).

Teknisk analys
En teknologisk analys utgår från stenmaterialets inneboende me-
kaniska egenskaper vilket helt enkelt betyder att litiska råmaterial 
spricker på mer eller mindre förutsägbara sätt. Materialets kända 
eller förväntade fraktureringsmönster kan användas för att klarlägga 
de sekvenser av handlingar som skapat det befintliga stenmaterialet 
(Odell 2004:90). Begreppet chaîne opératoire används ofta i samband 
med återpassningsanalyser för att beskriva produktionen av litiska 
objekt ur ett individbaserat perspektiv (t ex Foulds 2010; Takakura 
2010). En analys baserad på chaîne opératoire täcker dock egentligen 
hela den sekvens av tekniska operationer som omvandlar det litiska 
råmaterialet till ett arkeologiskt fyndmaterial. Det finns således mö-
jligheter att genom den tekniska analysen öka förståelsen av fynd-
materialet ur flera perspektiv.

I detta sammanhang kommer analyserna teknik att inskränka sig 
till en övergripande beskrivning av vilka tillverkningstekniker som 
använts. Vi kommer också att utgå från chaîne opératoire i diskus-
sionerna kring hur råmaterial förts till platsen och hur de operativa 
sekvenserna relaterar till olika hypotetiska arbetsprocesser.

Slitspårsanalys
Som konstaterats ovan finns det sällan direkta och oomtvistliga sam-
band mellan morfologi/typologi och funktion. Inte heller analysen 

av reduktionssekvenser ovan ger resultat som entydigt förklarar 
vad som utförts på platsen. Frågan om de enskilda fyndens funktion 
kräver alltså en djupare analys än den teknologiska och typologiska. 
Den mest direkta och pålitliga metoden för att förstå förhistoriska ar-
bets-processer utgår från de fysiska spåren av människors arbete i 
form av slitspår på flintorna.

Eftersökandet av mikroskopiska slitspårsanalyser kan grovt in-
delas i tre huvudsakliga kategorier (Juel Jensen 1988:54):

1. Nednötning/rundning av eggpartier och mikroavspaltningar.
2. Striationer, vilka kan ses som antingen ljusa eller mörka spår 

beroende på ytan där de avsatts.
3. Mikropolering (polish), som innebär en synlig förändring av flin-

tans ytstruktur. Det tydligaste exemplet är den högglans (gloss), 
vilken vanligtvis associeras till skärredskap som använts mot 
kiselhaltiga växter.

Metoden att med hjälp av studier av flintans mikrostruktur avläsa 
redskaps faktiska användningsområde har varit praktiserad sedan 
1970-talet (se exempelvis Keeley 1976). Validiteten av analysresul-
taten och relevansen för de kulturhistoriska tolkningarna har då och 
då kritiserats (t ex Brink 1978:8ff; Holley & Del Bene 1981:337ff; Ung-
er-Hamilton 1984:91ff; Newcomer m fl 1986:25ff; Thorsberg 1990:47ff; 
Millán 1990:42; Odell 1990:125ff). De kritiska synpunkterna fäste up-
pmärksamheten på metodologiska svagheter vilka idag ingår som 
en naturlig del av analysens egna källkritiska aspekter.

Slitspårsstudier når sin högsta potential när de kombineras med 
andra analysmetoder. Särskilt givande är riktade insatser på stora 
fyndmaterial där de enskilda fynden kan relateras till varandra. Ge-
nom att förena olika former av analyser i en GIS-kontext kan man 
fånga såväl boplatsers interna struktur, såväl som enskilda förhis-
toriska handlingar.

Råmaterial
Förhistoriska val av råmaterial kan förstås ur flera perspektiv. Ex-
empelvis kan råmaterial analyseras utifrån tekniska egenskaper 
samtidigt som det kan antas uttrycka gruppidentitet (Knarrström 
2006). Det har föreslagits att man genom de relativa andelarna av 
olika råmaterial skulle kunna se sekvenser av boplatsaktiviteter, 
vilket i sin tur skulle kunna antyda rörelsernas riktning i landskapet. 
Resonemanget bygger på premisserna att rörelsen är relativt snabb 
och att råmaterialen distinkt olika. Underförstådda antaganden är 
att råmaterialen är utbytbara och att de kulturella preferenserna 
spelar en liten roll.

Ur detta perspektiv skulle ett samhälle med hög mobilitet karak-
täriseras av opportunistiskt utnyttjande av skiftande lokala råmate-
rialkällor. Man kan ur ett motsatt perspektiv betona preferensernas 
betydelse. Jack Hoffman (1992) har använt graden av omarbetning 
(retooling) för att analysera avståndet till de primära råmaterialkäl-
lorna och rörlighetens riktning. Desto mindre och mer omarbetade 
redskapen var, ju längre tenderade de att vara från primärkällorna. 
Det finns också exempel på att preferensen för ett visst råmaterial är 
så stark att inga lokala resurser används överhuvudtaget. Förhållandet 
resulterar i en mycket starkt fragmenterad fyndsamling bestående av 
främmande råmaterial (Odell 2004:198ff; Persson 2012).

I praktiken är ett isolerat studium av litiska råmaterial inte me-
ningsfullt. Förutom människors preferenser måste råmaterialen 
förstås i ljuset av de teknologiska möjligheterna, praktisk använd-
barhet och aktivitetsytornas förhistoriska funktionalitet. Exempel-
vis kan kvaliteten på råmaterialen påverka fyndspridningen. Om fö-
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remål av högkvalitativt råmaterial förs till ett område med en riklig 
förekomst sämre råmaterial, kommer sannolikt få omsorgsfullt om-
arbetade föremål av högkvalitativa råmaterial påträffas. Eftersom 
det lokala sämre råmaterialet är rikligt förekommande resulterar 
detta i att stora mängder produktionsavfall och kasserade redskap 

deponeras på samma plats. Relationen mellan de olika råmaterial-
kategorierna kommer således inte beskriva en kvantitativ relation 
mellan olika arbetsprocesser (Holdaway & Stern 2004:80). Det finns 
alltså inte några enkla empiriskt grundade generella samband mel-
lan råmaterial och förhistoriska boplatsers fyndsammansättning.

MESOLITISKA LÄMNINGAR I EN SYSTEMKONTEXT

Carl Persson & Bo Knarrström

ated technology karaktäriseras av en långtgående planering som in-
begriper olika tänkbara scenarier. Det är alltså en teknik där mycket 
energi läggs på förberedelser i form av råmaterialanskaffning och 
bearbetning av det litiska materialet. Fördelen med detta förhåll-
ningssätt är att det alltid finns färdiga, eller nästan färdiga, redskap 
för skiftande behov. Expedient technologies karaktäriseras av att red-
skap tillverkas, repareras och avsätts på samma plats. Till skillnaden 
mot curated technologies är insatserna i form av tid och ener gi små. 
Den teknologi som helt saknar framförhållning benämns opportunis
tic technologies. Denna strategi syftar till att möta oväntade arbets-
uppgifter med de litiska resurser som finns till hands. Resultatet blir 
en ad hoc-präglad tillverkning av avslag med skärande och skrap-
ande eggar, vilka generellt deponeras på platsen för framställ ning 
och användning. Det antagna sambandet mellan teknologi och för-
sörjningsstrategi är att det bland foragers finns ett tydligt samband 
mellan det samlade litiska materialet och dess funktion. Ur ett teo-
retiskt perspektiv skulle detta i sin tur betyda att tolkningen av en 
boplats sammanhänger med förståelsen av spridningen av fynden. 
Korrekt inmätta och rätt tolkade fynd skulle då mer eller mindre 
förklara sig självt. Bland collectors kan man istället förvänta sig att 
många, och inbördes orelaterade, aktiviteter avsatt ett varierat och 
mer svårtolkat litiskt material (Bettinger 1991:67ff).

Uppdelningen i ovan nämnda förklaringsmodeller är pedagogisk 
och väl ägnad att förklara principiella skillnader. Som Lewis Binford 
påpekat är det dock sällan som det påträffas några funktionellt helt 
avgränsade boplatser som säkert kan föras till en avgränsad form av 
mobilitet. All etnografisk erfarenhet tyder på att människor i jägar-
samlarkulturer ofta besöker samma platser i olika sammanhang och 
i olika konstellationer. Den plats som det ena året karaktäriseras av 
speci aliserade aktiviteter kan nästa år vara en semipermanent boplats 
för en utökad familj (Binford 1981:12). Det är alltså viktigt att under-
stryka att uppdelningarna ovan bör tjäna analytiska syften och inte 
utgöra en färdig social typologi.

Det finns ibland en tendens att bortse från den mesolitiska värl-
dens sociala komplexitet för att istället klassificera lämningar efter 
ett färdigt schema. Ett exempel är begreppet ”boplats” vilket gene-
rellt används för att beskriva påträffade ansamlingar av litiskt ma-
terial, oavsett storlek och utbredning. Resultatet blir då en statisk 
och generaliserad bild av mänskliga organisationsformer snarare 
än en kulturellt grundad tolkning av ett fyndmaterial (Moberg & Arb-
man 1969: 162ff). 

Många av våra analyser av de mesolitiska lämningarna har hämtat me-
todologisk inspiration från det som brukar benämnas Behavorial ar
chaeology. Denna inriktning betonar sambandet mellan de materiella 
mönstren av artefakter och mänskliga handlingar (t ex Binford 1983; 
Yellen 1977; Skibo & Schiffer 2008). Mycket av förståelsen rörande för-
historiska samhällsformer och försörjningsstrategier har inspirerats 
av studier kring nutida jägare/samlare (Gould 1980:ix). Också på indi-
vid- och handlingsnivå har de arkeologiska tolkningarna utgått från 
nutida systematiserade erfarenheter. Dessa erfarenheter har erhållits 
genom experiment (t ex Andrefsky 1998; Jensen 1994), analogier med 
kända förhållanden (t ex Lee 1968; Binford 1978) eller genom studiet 
av kognitiva förmågor och begränsningar (t ex Guthrie 2005; Roux & 
Bril 2005; Pelegrin 1990).

Ett inflytelserikt sätt att förstå boplatser i jägar-/samlarsamhällen 
har utgått från de enskilda boplatsernas funktion inom ramen för ex-
ploateringen av olika resurser (Binford 1977, 1978, 1981, 1983). Ett sätt 
att beskriva boplatser inom ett vidare system baseras på konceptet 
om människors mobilitet. Lewis Binford karaktäriserade mobiliteten 
som antingen residential mobility eller logistical mobility. Residential 
mobility avser förflyttningen av hela grupper för att exploatera olika 
resurser, vilket inte utesluter att de under kortare perioder splittras 
i mindre grupper för att utnyttja mer spridda resurser. Man skulle 
kunna exemplifiera med en utökad familj som rör sig mellan kust 
och inland för att utnyttja förutsägbara resurser, exempelvis havs-
däggdjur och migrerande renar. Logistical mobility karaktäriseras av 
att mindre grupper och enskilda individer tillfälligt lämnar mer per-
manenta större boplatserna för att utföra specifika uppgifter, exem-
pelvis jakt, införskaffande av råmaterial, insamling av bär och fiske. 

Denna uppdelning grundad på mobilitet använde Binford som 
utgångspunkt för en mer socialt inriktad uppdelning. Foragers ka-
rakteriseras av en hög grad av residential mobility. Det är en samhälls-
form som präglas av frekventa förflyttningar av hela grupper, ofta 
familjeenheter. Förflyttningarna görs med avsikt att exploatera för-
utsägbara resurser. Collectors å andra sidan präglas av låg residential 
mobility och mer frekvent logistical mobility. Det är således en sam-
hällsform som präglas av färre förflyttningar av hela grupper men 
där mindre grupper sprider sig i landskapet och exploaterar avgrän-
sade resurser (Andrefsky 1998:198ff). 

Det har föreslagits att det finns ett samband mellan val av litisk 
teknik och försörjningsstrategi. Utgångspunkten är då skillnaderna 
i planeringshorisont, det vill säga hur stor framförhållning som av-
speglas i det litiska materialet (Holdaway & Stern 2004:78f). En cur
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LITISKT GRUNDADE TOLKNINGAR AV HYDDA 24 OCH 26
Som framgått av redovisningen ovan finns det goda skäl att betrakta hyddorna 26/27 
och 24 som slutna fynd. Nästan all flinta från dessa hyddor är av sydvästskandinavisk 
typ, vilket betyder att den förts till platsen, sannolikt från västra Skåne. Redskapsin
ventariet skiljer sig typologiskt och tekniskt inte särskilt mycket från andra sydsven
ska boplatser från samma tid. Det som utmärker fynden från hyddorna är deras ringa 
storlek och höga fragmenteringsgrad. Många av redskapen är i miniatyrstorlek, vilket 
är sällsynt i sydskandinaviska mesolitiska boplatsmaterial söder om Småland (Persson 
2012). Mikroredskapen och de små, ofta bipolära, kärnorna indikerar sannolikt en brist 
på råmaterial. Detta har tvingat fram en hushållande strategi, där även små bitar, som 
skulle ha ratats på sydskånska boplatser, har sparats för vidare användning.

Vid slitspårsanalysen har samtliga bitar som ansetts möjliga att använda som red
skap analyserats. Av de 210 flintorna från hydda 26 hade 63 stycken synliga slitspår (30 
%). Analysen av flintorna från hydda 24 påvisade slitspår på 109 av 479 flintor (22 %). 
Det bör noteras att det ofta krävs ett tämligen långvarigt användande av flinta för att 
slitspår skall bildas. Det förefaller därför sannolikt att betydligt fler flintor använts för 
arbete än vad som framgår av analysen. Analysen av slitspår stödjer således det tekno
logiskt grundade intrycket att förhållandevis få flintor kan knytas till tydliga reduk
tionsprocesser. I materialet saknas huvudsakligen kärnor och produktionsavfall. Istäl
let utgörs huvuddelen av fynden av flintor som kasserats efter användning. Spånen är 
en artefaktkategori som väl lämpar sig för att illustrera hur större redskap sönderdelats 

Figur 101 Fynd från hydda 24. Intakt 
spån nyttjat som slaktkniv (fnr 1739). 
Knäckta spån där brottytorna an-
vänts som hyvlar: generisk polering 
(fnr 1768), trä (fnr 1809, 1783 & 1748). 
Bipolär kärna (fnr 1721). Atypiska mik-
roliter (fnr 1724 & 1754). Retuscherade 
skrap-/hyvelredskap: trä (fnr 1737) 
och skinn (fnr 1738). Skala 1:1. Illus-
tration: Bo Knarrström.

1 cm
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och efterhand fått andra användningsområden. Från början har dessa, med puns slagna, 
spån med längder upp mot 12–13 cm (figur 101, fnr 1739) fungerat som slaktknivar el
ler åtminstone som redskap för att processa animalisk föda. Spånens eggar uppvisar då 
dubbla mikroavspaltningar, polering och striationer (Knarrström 2000:45ff). Merpar
ten av spånen från hyddorna återfanns dock i form av små fragment. I materialet från 
hydda 24 var det möjligt att återsammansätta en del av dem. Slitspårsanalyser av de 
knäckta obearbetade kanterna anger att en stor del av spånfragmenten utnyttjats som 
hyvlar mot trä, ben och horn (figur 101). Ett likartat utnyttjande av sönderdelade spån 
har även iakttagits i material från Rönneholms mosse i mellersta Skåne. Fragmenten 
från denna plats tolkas utgöra ett slags sticklar, där framför allt hörnen kommit till an
vändning vid tillverkning av flinteggade ben och träredskap (Sjöström & Hammar
strand Dehman 2010:51ff). De karaktäristiska avrundade hörnen som uppstår vid detta 
användande har dock inte iakttagits i fyndmaterialet från hyddorna på Lussabacken 
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Figur 102 Fördelningen av slitspår 
och identifiering av kontaktmaterial 
på slitspårsanalyserade flintor från 
hydda 26.

Figur 103 Tolkade kontaktmaterial 
på slitspårsanalyserade flintor från 
hydda 26, efter andelar (uppgifterna 
från figur 102).
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Figur 105 Tolkade kontaktmaterial 
på slitspårsanalyserade flintor från 
hydda 24, efter andelar (uppgifterna 
från figur 104). 

Figur 104 Fördelningen av slitspår 
och identifiering av kontaktmaterial 
på slitspårsanalyserade flintor från 
hydda 24.

norr. Istället verkar de små flintstyckena ha använts till många och varierade arbeten. 
Slitspåranalysen avslöjar att flintorna ofta haft multipla funktioner. Retuscherade skrap
kanter kan ha använts för skinnberedning, medan samma egg, eller en annan naturligt 
vass kant på samma stycke, kan ha brukats mot ben eller horn. Det har således i vissa 
fall varit omöjligt att närmare avgöra vilket kontaktmaterial det rört sig om (se diskus
sionen i Newcomer m fl 1986:203ff).
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Figur 107 Av bilden framgår det 
tydliga mönster av striationer som 
uppstått på flintan efter långvarigt 
kringtrampande i golvlagret i hydda 
24. Fnr 1713 x100 förstoring. Foto: Bo 
Knarrström.

Figur 106 Av bilden framgår det 
tydliga mönster av striationer som 
uppstått på flintan efter långvarigt 
kringtrampande i golvlagret i hydda 
24. Fnr 1712 x100 förstoring. Foto: Bo 
Knarrström.

Slitspårsanalyser av de knäckta obearbetade kanterna anger att en stor del av spån
fragmenten utnyttjats som hyvlar mot trä, ben och horn. Figurerna 102–105 beskriver 
resultaten av de utförda slitspårsanalyserna. Analysen visar att många och varierade ar
betsuppgifter utförts under en lång tid. En intressant notering är att resultaten från slit
spårsanalysen visar en mycket likartad fördelning av specifika aktiviteter mellan hydda 
24 och hydda 26. Träbearbetning dominerar över ben och hornhantverk i de analy
serade materialen från båda strukturerna. Skinnbearbetningen skall sannolikt i första 
hand kopplas till rengöring och underhåll av redan färdigbehandlade (”torra”) produk
ter, såsom kläder och övrig utrustning. Slaktredskap, och förmodligen en del av skär
redskapen med generisk polering (polering som ej går att bestämma närmare) tyder på 
att en av de huvudsakliga sysselsättningarna var hantering av animalisk föda.
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Flera av de slitspårsanalyserade flintorna uppvisar korsande mönster av ljusa striatio
ner i varierande storlek och längd (figur 106 & 107). Dessa associeras inte nödvändigtvis 
med eggar, där spåren efter användning lokaliseras. Även flintor som uppenbart inte 
nyttjats som regelrätta verktyg visar samma mönster. Spår av detta slag kan uppkomma 
av flera anledningar, och de vanligaste orsakerna är en omild behandling i såll med me
tallnät eller tungt packade fyndpåsar där flintorna skaver mot varandra (jfr Levi Sala 
1986:234). I fallet med materialet från hyddorna kunde både dessa faktorer uteslutas. 
Dels användes inga såll, och dels packades de små och relativt fåtaliga fynden inte på 
detta sätt. Flintorna är varsamt rengjorda och har sedan registreringen förvarats i pap
paskar. Den sannolikaste förklaringen till striationerna är att de utgör spår av så kallad 
trampling, det vill säga att striationerna uppkommit genom långvarigt kringtrampande 
i sand. Detta antagande stöds av att kolpartiklarna i det fyndförande lagret var små och 
mekaniskt sönderdelade (bilaga 11a) (Shea & Klenck 1993).

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Lager A25000 var bara var en av flera mesolitiska lämningar som oväntat påträffades vid 
den arkeologiska undersökningen på Lussabacken norr år 2011. Huvuddelen av dessa 
mesolitiska fynd har bearbetats inom ramen för den ursprungliga budgeten. Avrappor
teringen av de omfattande mesolitiska fynden har krävt hårda prioriteringar. Att påträffa 
en välbevarad mesolitisk strandnära boplats är sällsynt. Den kontext som hydda 26/27 
utgör torde sakna motsvarigheter i europeisk arkeologi. Av denna anledning har fram
ställningen ovan varit källkritisk och redovisande till sin natur. Viljan att göra resulta
ten tillgängliga har, inom en begränsad budget, inkräktat på utrymmet för tolkningar 
i denna rapport. Nedan redovisas dock några övergripande iakttagelser gällande hyd
dorna. Utgångspunkten är huvudsakligen fyndkontexten hydda 26/27.

Framställningen ovan har pendlat mellan beskrivningar av generella storskaliga pro
cesser och detaljerade iakttagelser grundade på fynd och analyser. Figur 108 kan utgöra 
en utgångspunkt för ett perspektiv som ligger närmare de mesolitiska människornas 
uppfattning av platsen. Hela området runt Lister är omgestaltat av sand som pålagrats 
av Littorinatransgressionen (jfr figur VII i kapitlet Klimat, strandförskjutning och land-
skapsutveckling i Vesanområdet under 11700 år). Figur 108 ger dock, trots det, sannolikt 
en principiellt riktig bild av boplatsens närmaste omgivning. Boplatsen låg ca 2 km syd
väst om ett smalt sund som kunde användas för att nå det öppna havet, men var ändå 
skyddad från väder och vind. Att platsen hade ett säreget mikroklimat upplevde alla 
som deltog vid den arkeologiska undersökningen. Åtskilliga gånger förundrades de del
tagande arkeologerna över att det även under blåsiga dagar var tämligen behagligt på 
grävningsplatsen. Regnskurarna drog i allmänhet förbi och drabbade istället de andra 
arkeologiska undersökningsplatserna endast någon eller några kilometer norrut. Den 
LIDARbaserade kartan och de personliga iakttagelserna resulterar alltså i samma slut
sats, Lussabacken norr var en bra plats att vara på vid dåligt väder.

Man kan kontrastera platsen med de näraliggande gropkeramiska boplatserna på 
södra Lister (Bagge & Kjellmark 1939). Dessa boplatser har, som de flesta gropkeramiska 
boplatser, legat exponerade mot havet. Samma förhållande har gällt för många av de 
senmesolitiska boplatserna i Sydsverige. Denna starka knytning till havet har förklarats 
av att man huvudsakligen levt av marina resurser. I en värld av präglad av konkurrens 
om resurser har det sannolikt varit viktigt att markera sin plats i landskapet (Karsten & 
Knarrström 2003; Grøn, under utgivning). Stenåldersboplatser i havsbandet har också 
satts i ett samband som betonat den kommunikativa aspekten av synlighet (von Hackwitz 
2010). Detta är inte platsen för att utveckla denna diskussion. Man kan dock notera att 
de lämningar som diskuteras här utmärker sig genom att vara motsatsen till de boplat
ser som beskrivits ovan. Vid valet av boplats har man tydligt prioriterat skydd framför 
synlighet. Platsen var genom sitt läge nära ett sund också lämpad för fasta fiskeanlägg
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ningar, vilket kan ha varit ytterligare en faktor som styrt lokaliseringen (Fischer 2007). 
Man kan gentemot dessa iakttagelser invända att världen är full av skyddade platser 
med goda ekologiska förutsättningar och att tolkningen ovan snarare är en tautologi. 
Om det geografiska perspektivet utgår från Blekinge äger detta argument viss giltighet. 
Blekinge är fullt av åar, öar och skyddade marina miljöer. I detta fall tyder dock det li
tiska materialet på att de som bodde i hyddorna kom från sydvästra Skåne eller någon 
plats längre västerut. Att Skånes syd och ostkust rymmer få platser som är skyddade 
från det öppna havet är väl känt och kräver ingen GISanalys. För de som färdats med 
båt längs den skånska kusten måste Vesanområdet ha varit en av få skyddade platser. 
Kanske var det den första riktigt skyddade plats som man nådde på sin resa mot det som 
nu är Blekinge. Man kan också notera att även om själva boplatsen inte var synlig från 
havet, var det inte en plats som det var svårt att beskriva vägen till. För den som kom 
söderifrån var Listerlandets höjder, Ryssberget och Lussabacken, tydliga kontraster till 
den huvudsakligen flacka skånska östkusten. Lussabacken norr var alltså en plats som 
både var icke exponerad och kognitivt tydlig.

Figur 108 Den mellanmesolitiska bo-
platsen (röd punkt) i förhållande till 
en vattennivå på 2,5 m ö h. Hyddorna 
låg väl skyddade från det öppna ha-
vet men ändå i ett kommunikativt 
bra läge. Med tanke på den expone-
rade Skånska kusten var detta ett av 
de första skyddade lägen som man 
nådde om man färdades längs den 
Skånska kusten mot Blekinge. Ter-
rängmodellen är framställd av Nils-
Olof Svensson, Högskolan i Kristian-
stad, på grundval av LIDAR-data [© 
Lantmäteriet i2012/892]. Skala 1:125 
000.

N
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Det finns en omfattande vetenskaplig diskussion om hyddor under stenåldern. De 
har diskuterats ur såväl sociala och landskapsinriktade (t ex Grøn 2003; Casati & Søren
sen 2009; Vaneeckhout 2010) som mer konstruktionsinriktade perspektiv (t ex Muuri
mäki 2007). I detta sammanhang finns inte tid eller utrymme för en fördjupad diskus
sion kring dessa aspekter. Det kan dock konstateras att såväl hydda 24 som hydda 26/27 
avviker från många mesolitiska hyddor genom att de varit mycket robusta. Hyddornas 
robusta konstruktioner säger något om det sammanhang av mobilitet och landskapsut
nyttjande som de ingått i. Uppenbarligen var inte hyddlämningarna och de andra an
läggningarna rester av tillfälliga aktiviteter på platsen. Man har investerat tid och möda 
i att skapa en boplats som man vistats på under en längre tid. Att man vistats länge på 
platsen framgår av den litiska analysen, som belagt en litisk strategi som kan beskrivas 
med begreppet curated technology. Man har alltså lagt mycket energi på förberedelser i 
form av råmaterialanskaffning och bearbetning av det litiska materialet. Det arkeolo
giska resultatet av denna strategi har blivit ett mycket fragmenterat flintmaterial. Re
sultatet av slitspårsanalyserna och de typologiska iakttagelserna kompletterar analysen 
av reduktionsstrategier och visar att många och varierande arbetsuppgifter utförts på 
platsen. Detta stämmer väl med beskrivningen av vilket fyndmaterial man kan förvänta 
sig när hela grupper, oftast familjer, stannar en längre tid på samma ställe (residential 
mobility). Ofta utgör fyndspridningen utgångspunkten för litiska analyser som avser 
att beskriva reduktionsstrategier eller funktionella uppdelningar av boplatser. Under
sökningen av lager A25000 illustrerar tydligt de inneboende svårigheterna med sådana 
analyser. Bäst fungerar analyser som baseras på spridningen av litiskt material på kort
varigt brukade boplatser, där få typer av aktiviteter utförts (t ex Fuglestvedt 2007; Kan
kaanpää & Rankama 2008). Spridningen av flintfynd i lager A25000 relaterar inte alls 
till någon rumslig uppdelning av boplatsen såtillvida att flintkoncentrationer kan knytas 
till specifika aktiviteter. Det är slående att endast mycket litet flinta deponerats utan
för hyddorna. Nästan allt arbete med flinta verkar ha utförts inne i hyddorna. Att olika 
och varierade aktiviteter skett på boplatsen framgår istället av de olika anläggningarna. 
Också slitspårsanalyserna visar på varierade arbetsuppgifter.

Eftersom fyndspridningen var så distinkt verkar det sannolikt att hydda 26/27 
med tillhörande anläggningar emanerar från en vinterbosättning. Storleken på hyd
dan antyder att den kan ha använts av mer än en familj. Om så varit fallet är svårt att 
säga, men en ledtråd kan vara de två rännor som undersöktes på båda sidor om hyd
dan. Ovan har det konstaterats att de var grävda genom sanden och att de stora ste
narna placerats i rännorna. Det går inte att genom fynd eller av konstruktionerna dra 
några slutsatser om vad de haft för funktion. Eftersom det förefaller troligt att platsen 
bebotts av människor som rört sig över vatten är det frestande att sätta rännorna i ett 
marint sammanhang. En möjlig tolkning är att de använts för förvaring av kanoter el
ler någon annan typ av båtar.

Arkeologisk forskning om mesolitikum har ofta utgått från ett ekologiskt grundat 
tolkningsperspektiv (t ex Welinder 1971; Larsson 1978). Inspiration hämtades från be-
havioural psychology och den moderna ekologin i form av optimal foraging models. Med 
utgångspunkt från modellen ansåg man sig kunna räkna ut var det då var lämpligast att 
bosätta sig och hur de omgivande resurserna bäst kunde utnyttjas (Clarke 1978; Jochim 
1981; Sheehan 2004). Som framgått av beskrivningen ovan förklaras de goda bevarings
förhållandena på Lussabacken norr av en storskalig klimatförändring som påverkat plat
sen. Människorna som bodde i hydda 26/27 på Lussabacken norr levde alltså i en omgiv
ning som var stadd i snabb förändring. Under dessa omständigheter måste det ha varit 
svårt att planera optimala strategier. Människorna torde ha befunnit sig i en miljö som 
de inte till fullo bemästrade. Ett tecken på detta är möjligen att de, trots en uppenbar 
brist på flinta, inte har använt den lokalt tillgängliga kristianstadflintan. Om man vill 
förstå hyddorna i lager A25000 bör man istället för anpassning till det välkända utgå 
från att människorna mötte nya och okända omständigheter.
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Under senare år har arkeologin i allt högre grad börjat diskutera samspelet mellan 
miljöfaktorer och sociala förhållanden. Förenklat skulle man kunna säga att det arkeo
logiska intresset förskjutits från en beskrivning av anpassning till omgivningen till ett 
studium av de sociala och ekonomiska strategier som människor använt för att överleva 
i en ständigt föränderlig omvärld. Begreppet resilience (ung förmågan att klara av för
ändring och vidareutvecklas) har alltmer kommit att användas inom arkeologin som en 
utgångspunkt för att beskriva människors förmåga att möta en förändrad omgivning 
genom mer eller mindre aktiva val (Redman 2005; Hill m fl 2009). Betoningen av sam
spelet mellan sociala varelser och omgivningen har gjort den gamla diskussionen kring 
ekologisk determinism delvis obsolet. En period som speciellt intresserat forskningen är 
perioden 6500–6000 f Kr, som präglades av såväl klimatförändring (8.2 kyr event) som 
en stor tsunami (se kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesan-
området under 11700 år). Det som först tilldrog sig intresset var tsunamins uppenbara 
påverkan på Doggerland, landområdet i nuvarande södra Nordsjön som förband Brit
tiska öarna med kontinenten (Weninger m fl 2008). Eftersom kusterna som utgjorde 
de tätast bebodda delarna och Doggerland inte höjde sig med många meter över havet 
var konsekvenserna för människorna som levde där sannolikt stora. Det har också på 
flera håll noterats att den kraftiga avkylningen under den här tiden sammanfaller med 
en markant nedgång i antalet 14Cdateringar från boplatser. Denna tendens har note
rats i så skilda delar av Europa som det småländska inlandet, mellersta Sverige, Skott
land, Irland och Nordnorge (Riede 2009; Riede m fl 2009; Persson 2012; Manninen 
2014). Minskningen av antalet dateringar är så tydlig att den knappast kan förklaras 
på annat sätt än att en omfattande demografisk kollaps drabbat nordvästra Europa 
(Wicks & Mithen 2014). Att jägare/samlare inte kunnat anpassa sig till förändringar 
i omgivningen kan ur ett optimal foraginginspirerat perspektiv tyckas märkligt. Det 
bör dock i detta sammanhang noteras att perioden 6500–6000 f Kr karaktäriserades 
av ett klimat som inte bara var kallare än tidigare utan också mer föränderligt. Det 
var också en period av upprepade strandlinjeförskjutningar samt en tsunami. Det var 
alltså inte frågan om att anpassa sig till endast en förändring. Den viktigaste faktorn 
för att förklara den bristande förmågan till anpassning utgörs dock av det mesolitiska 
samhällets sociala organisation. Det var ett nätverkssamhälle som karaktäriserades av 
hög mobilitet, låg befolkningstäthet och låg reproduktionstakt (Whallon 2006). Ett 
sådant samhälle drabbas hårt av kraftigt ökad dödlighet eftersom det i ett glest nät
verk är svårt att dela risker och sprida innovationer (Wicks & Mithen 2014). Tiden 
mellan 6500–6000 f Kr var alltså sannolikt en tid av kris och förändring i norra Eu
ropa (Manninen 2014:8).

Det är sannolikt att människorna som bodde vid Lussabacken under en tid levde un
der en tid då värderingar, sociala nätverk och försörjningsstrategier snabbt förändrades. 
Möjligen är  skillnaden i konstruktion mellan den äldre hyddan 24 och den yngre hyd
dan 26/27 ett uttryck för denna förändring. Eftersom hyddornas storlek och det litiska 
materialet är likartat mellan dessa lämningar är det troligt att de fyllt liknande syften. 
Hydda 26/27 verkar dock ha varit mer robust. Hyddan kan tolkas som ett exempel på 
en innovation, framtvingad av ett kyligare klimat.

Frågan är då om detta var en framgångsrik innovation? Man kan konstatera att nå
gon liknande mesolitisk hydda inte har påträffats. En möjlig förklaring till detta är att 
lager A25000 var resultatet av närmast osannolika bevaringsförhållanden. En annan 
möjlig förklaring är att hyddan hänger samman med förändringar som i längden inte 
visade sig vara framgångsrika. Man kan notera att den brunnit ned och att fyndsprid
ningen tyder på att platsen inte återbesökts. När vi efter köldperioden åter ser spår av 
människor i Vesanområdet verkar mycket ha förändrats. På den näraliggande boplatsen 
Norje Nordansund, med lämningar från ca 6100 f Kr (se dateringar av lager 106 i figur 
99) är såväl den litiska tekniken som råmaterialvalet av en helt annan karaktär än vad 
fynden från lager A25000 vittnar om (Fendin m fl under utgivning).
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De mesolitiska lämningarnas vetenskapliga värde
Undersökningen av åkermarksdelen på Lussabacken norr resulterade i flera oförutsedda 
upptäckter av välbevarade mesolitiska lämningar. Såväl under fältarbetet som vid det ef
terföljande rapportarbetet har stora ansträngningar gjorts för att förstå sambanden mel
lan den omgivande miljön och de exceptionella bevaringsförhållandena. Som framgått 
ovan så var de välbevarade lämningarna inte på något sätt resultatet av slumpmässiga 
händelser. Med möjligt undantag för den undre stratigrafin i lager A15090 (kontext F) 
bör samtliga välbevarade lämningar förstås i relation till snabba förändringar av vatten
nivåerna som omformat landskapet. De snabba förändringarna medförde att platserna 
endast under kortare perioder varit lämpliga för människor att vistas på. Förändring
arna har också medfört att lämningarna bevarats under mer eller mindre mäktiga lager 
av sand, grus och gyttja. Det bör i sammanhanget betonas att förutom de mycket väl
bevarade lämningarna påträffades också svallade flintor och uppenbart blandade lager. 
Faktiskt visade sig de efter förundersökningen förväntade mesolitiska lämningarna vara 
tveksamma eller uppenbart blandade, medan de mer välbevarade lämningarna påträf
fades genom en kombination av slump och systematiskt sökande. En lärdom av detta 
är att kronologiskt blandade lämningar i stratigrafiskt komplicerade miljöer, som den 
vid Vesan, kan ses som indikationer på förekomsten av överlagrade och bättre bevarade 
lämningar.

Man kan knappast nog betona de påträffade mesolitiska lämningarnas vetenskap
liga värde. Tidsmässigt avgränsade mesolitiska lämningar brukar vanligen emanera från 
tillfälliga boplatser, ofta präglade av en omfattande reduktion av litiska material (t ex 
Fuglestvedt 2011; Rankama & Kankaanpää 2011). En annan typ av tidsmässigt avgrän
sade boplatser utgörs av de så kallade mossboplatserna, det vill säga boplatser som var 
belägna vid igenväxande sjöar (Larsson & Sjöström 2011). De lämningar som diskute
rats i denna rapport är ur flera perspektiv av en annan karaktär. De är huvudsakligen 
inte präglade av reduktion av flinta, snarare kan de litiska fynden knytas till många och 
varierade arbetsprocesser. Undersökningen av lager A25000 har tydligt visat att en rea
listisk tolkning av en mesolitisk boplats måste utgå ifrån ett vidare perspektiv än endast 
de litiska fynden. Genom de olika anläggningarna, fyndspridningen och hyddorna kan 
en tämligen stor och väl strukturerad boplats anas. De ovan beskrivna fyndkontexterna 
har en stor potential för tolkningar som betonar hur en social praxis strukturerat sten
åldersboplatser (Larsson 2007; Larsson & Lindberg 2007). Det är också värt att notera 
att de flesta lämningar som presenterats här varit belägna vid kusten. Det är tveklöst 
så att Östersjön under hela den mesolitiska tiden varit ett vatten som förbundit männ
iskor och i varierande grad utgjort den ekonomiska basen för de olika mesolitiska kul
turerna (Åkerlund 1996; Zvelebil 2006). Det är längs kusterna som de stora mängderna 
boplatser har påträffats, men det hör till sakens natur att få av dessa lämningar lämpar 
sig för detaljerade analyser. Stormar och transgressioner har upprepade gånger omge
staltat kustlandskapet, vilket ofta har omdeponerat det arkeologiska materialet. Flera 
av de mesolitiska lämningarna som redovisats i denna rapport är ovanliga, men lager 
A25000 måste sägas vara särdeles ovanligt. Att påträffa en över 8 000 år gammal beva
rad sandstrand med tillhörande hyddor, rännor, härdar och identifierbara rumsliga av
gränsningar måste beskrivas som helt osannolikt. Som beskrivits ovan förklaras denna 
osannolika händelse av andra osannolika händelser som inträffade för ca 8 400 år sedan.
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Lämningar från senmesolitisk tid påträffades under transgressionssand i södra delen av 
undersökningsområdet, inom den del som varit skogbeväxt före den arkeologiska un
dersökningen. Det aktuella området utgjordes av sluttningen mot norr och nordväst 
från Lussabacken ned mot det låglänta uppodlade området invid Vesan (figur 109). Vid 
rutgrävning i lager L101 (se kapitlet Mellanneolitikum nedan), ett fyndförande lätt hu
möst fingrusinblandat sandlager i den södra delen av undersökningsområdet, notera
des att därunder fanns, inom ett begränsat parti, ett ljust rostgult lager (L105) och ett 
rostbrunt lager (L104) (figur 110). Lager L105, som var 1–10 cm tjockt, utgjordes av ljust 
rostgrågul sand med inblandning av fingrus. Det innehöll enstaka slagna flintor. Lag
ret torde ha varit en övre, svagare järnoxidfärgad del av det underliggande lagret L104, 

Tabell 30 Fynden från lager L105 och L104. De tre översta fyndposterna är från lager L105, övriga från lager L104.

Ruta Grävenhet Material Föremål Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

6153 27101 Bergart Trindyxa 1 282 Lager L105 10
6153 27101 Kristianstadflinta Avslag/avfall 2 4 Lager L105, svallade 2808
6153 27101 Sydvästskandinavisk flinta Spån 1 4 Bruksskada 2809
6149 22981 Kristianstadflinta Avslag/avfall 66 158 En svallad, litet splitter 1182, 2848,  
       2869, 2870
60005 24255 Kristianstadflinta Avslag/avfall 4 58   1184
6153 24327 Kristianstadflinta Avslag/avfall 3 6   2866
6145 24340 Kristianstadflinta Avslag/avfall 4 9 Svallat, ett bruksskadat, splitter 2839, 2840,  
       2841
6145 24340 Kristianstadflinta Kärna 1 16 Avslagskärna, svallad 2842
24874 24876 Kristianstadflinta Tvärpil 1 1 Bruksskada & svallad 2826
24874 24876 Kristianstadflinta Avslag/avfall 9 14 Svallade 2827
24881 24883 Kristianstadflinta Avslag/avfall 4 10 Svallade 2834
27139 27141 Kristianstadflinta Avslag/avfall 12 34 Svallade 2844
27139 27141 Kristianstadflinta Övrigt 9 96 Svallade 2845
27139 27141 Kristianstadflinta Spån 1 1 Fragmentariskt, bruksskada, svallad 2846
27139 27141 Sydvästskandinavisk flinta Spån 1 1 Fragmentariskt 2847
27151 27153 Kristianstadflinta Avslag/avfall 11 4   1016
6151 24328 Flinta Avslag/avfall - - Fynden förkomna -
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L105
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Figur 110 Lagerföljden i ruta 6149 
(G6150) (se bilaga 22). I profilen ses 
ett avslag mitt i L104. Profil mot syd-
sydost. Foto: Blekinge museum.

ett rostbrunt, av järnoxid härdat lager (rostjord och delvis kompakt järnpanna), bestå
ende av sand och fingrus. I lagret, som var maximalt 50 cm tjockt, hittades slagen och 
svallad kristianstadflinta.

Provrutorna inom ytan grävdes inte systematiskt djupare än ned till ca 0,5 m djup. 
Enstaka stickprov gjordes ned till större djup, men det påträffades inga artefakter. Av de 
provrutor som grävdes i området framgick att lagren L105 och L104 låg ovanpå moränen 
på en nivå av mellan 5 och 9 m ö h. Gränsen mellan lagren var bitvis svårbedömd, dels 
då den var vag och dels då anrikningen av järnoxid skapat en illusion av ett lagerskifte. 
Lagren L101, L105 och L104 kan alla tillskrivas samma bildningsprocess och härrörde 
från olika faser av Littorinatransgressionen. Någon förekomst av slagen flinta i L105 och 
L104 hade inte kunnat konstateras vid förundersökningen, dels på grund av att schakt
ningen stannade vid det mellanneolitiska kulturlagret direkt under vegetationstäcket, 
dels på grund av att djupschaktning inte fick göras då.

Sammanlagt undersöktes vid slutundersökningen 20 rutor som innehöll lager L105 
och L104 (bilaga 21–23). I nio av dessa rutor påträffades bearbetad flinta, huvudsakli
gen kristianstadflinta (figur 109 & tabell 30). Från rutorna tillvaratogs en trindyxa (fi
gur 111–113) och 129 flintor. Flintan, som väger 416 g, är av en annan karaktär än den 
mellanneolitiska flinta som tillvaratogs från lager L101, och en del av bitarna är svallade 
(figur 114 & 115). Merparten av flintan utgörs av avslag och avfall, men det finns också 
en kärna, tre spån och en tvärpil. 

Fynden i L105 och L104 verkade knutna till vissa skikt. Beträffande L104 var det 
fyndförande skiktet omkring 10 cm tjockt. Detta tillsammans med att de slagna flin
torna från skiktet är svallade tyder på att det handlar om en kulturpåverkad horisont 
som översvämmats av havet. Att fynden var överlagrade av upp till 30 cm sand tyder på 
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Figur 111 Trindyxan (fnr 10) in situ. 
Vid skärsleven Anna-Sara Noge i färd 
med att undersöka lager L105, ruta 
6153, grävenhet 24327. Vy mot nord-
ost. Foto: Blekinge museum.

att de härrör från aktiviteter från före Littorinatransgressionens maximum, omkring 
4 300 f Kr, och att de således torde vara från senmesolitisk tid. Flintan kan på teknolo
gisk grund dateras till senmesolitisk eller tidigneolitisk tid (bedömning av Bo Knarr
ström och Carl Persson). En datering till senmesolitisk tid får stöd av en OSLdatering 
som gjordes av lager 104. Dateringen resulterade i 5389 ± 400 f Kr (bilaga 11a & 11b: prov 
nr 208, Lab nr 12027).

Flintan som påträffades på nivåer under ca 7,4 m ö h är tydligt svallad, vilket inne
bär att vattnet legat över denna nivå under en relativt lång tid. Slagen flinta av senme
solitisk karaktär påträffades dock så högt upp som vid ca 7,7 m ö h, och den var även 
på denna nivå överlagrad av sand. Sammantaget indikerar detta att transgressionens 
maximum bör ha legat på omkring eller strax över 7,5 m ö h. Detta är något högre än 
vad som tidigare uppskattats (jfr figur V i kapitlet Klimat, strandförskjutning etc). An
dra iakttagelser på platsen tyder dock på att vattnet kan ha nått ännu något högre upp 
(se kapitlet Mellanneolitikum nedan).

I en särskilt fyndrik ruta i lager L104 (ruta 6149, grävenhet 22981) påträffades 66 bi
tar flinta. Fynden består nästan uteslutande av produktionsavfall från tillverkning av 
spånliknande avslag och tolkas som en slagplats. De härrör sannolikt alla från en kärna 
av grå kristianstadflinta. Avslagen är tillverkade med hård teknik, de är inte svallade 
eller brända och de måste ha inlagrats snabbt i sandlagret. Materialet ger ett enhetligt 
intryck och tyder på kortvarig aktivitet. Skärande eggar har tillverkats för att möta ett 
hastigt påkommet behov. Detta är en betydande skillnad mot den allmänna tendensen 
avseende flintmaterialet från denna del av undersökningsområdet, som karaktäriserades 
av ett mer spritt fyndmönster och där flintan härrör från användningen av flintredskap 
som huvudsakligen producerats på annat håll.
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Figur 112 Trindyxans bredsida (fnr 
10). Yxan är 11,2 cm lång, 4,2 cm bred 
och 3,5 cm tjock. Foto: Blekinge mu-
seum.

Figur 113 Trindyxans smalsida. För 
mått se bildtext till figur 112. Foto: 
Blekinge museum.

Figur 114 Exempel på flinta från lager 
L104: fnr 2809 (spån) och 2826 (tvär-
pil). Spånet är 4,6 cm långt. Foto: Ble-
kinge museum.

Figur 115 Exempel på flinta från la-
ger L104: fnr 2844 (grävenhet 27141), 
svallade avslag/avfall av kristian-
stadflinta. Ingen skala. Foto: Ble-
kinge museum.

Den sporadiska förekomsten av i första hand flinta och avsaknaden av anläggningar 
i de undersökta rutorna ledde till att L105 och L104 lågprioriterades i förhållande till 
lämningarna från mellanneolitikum och bronsålder på platsen. Lagren undersöktes där
för inte vidare. Det är troligt att de sträckte sig vidare österut och norrut, utanför den 
aktuella undersökningsytan, på nivåer omkring 7 till 8 m ö h.

1 cm

1 cm
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Fredrik Larsson och Elisabeth Rudebeck

Inledning och syfte
Längs nordvästsluttningen på den skogbevuxna delen av Lussabacken norr dokumen
terades vid förundersökningen 2010 ett humusblandat sandlager med fynd av slagen 
flinta och keramik samt anläggningar såsom gropar, härdar och stolphål (Rudebeck m 
fl 2010a:25f). De daterbara fynden fördes huvudsakligen till mellanneolitisk tid. Av de 
14 mellanneolitiska keramikskärvorna kunde 11 typbestämmas som stridsyxekeramik, 
medan de övriga tre bedömdes som gropkeramik (Brorsson 2010:284).

I undersökningsplanen angavs att syftet med slutundersökningen skulle vara att 
närmare datera samt kartlägga boplatsens funktion och inre struktur. De övergripande 
frågeställningarna rörande den neolitiska boplatsen och den förmodade boplatsen från 
bronsålder–äldre järnålder på lokalen var följande (bilaga 1, Dnr 431250210):

• Hur har boplatsen/erna varit strukturerade? Finns det huslämningar, härdområ
den, verksamhetsområden?

• Vad kan utläsas om lämningarnas funktion och ekonomiska och sociala kontext uti
från litiskt material, keramik och makrofossil?

För den kulturhistoriska tolkningen skulle jämförelser göras med andra lokaler utifrån 
olika geografiska perspektiv. De analyser som planerades var 14Canalyser, vedanato
miska analyser, paleoekologiska analyser (makrofossil och pollenanalys), litiska analy
ser samt keramiska analyser.

Jordarter, strandlinjer och stratigrafi
För att underlätta förståelsen av stratigrafin i denna del av undersökningsområdet re
dovisas här beräkningar av strandlinjeförskjutningen under neolitikum i relation till 
iakttagelser av stratigrafiska förhållanden och nivåer för de neolitiska lämningarna på 
Lussabacken norr. Detta innebär att en del av resultaten från slutundersökningen pre
senteras före redovisningen av de geologiska lager och arkeologiska lämningar som ut
gör underlag för slutsatserna.
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Jordarterna inom undersökningsområdet på Lussabacken norr bestod av postglacial 
sand och morän. Enligt jordartskartan gick gränsen mellan sand och morän på mellan 
5 och 6 m ö h, tvärs över norra delen av den södra undersökningsytan (figur 5). I Vesan
området har Littorinatransgressionens maximum, omkring 4 300 f Kr, beräknats till 
ca 7 m ö h (jfr figur V i kapitlet Klimat, strandförskjutning etc), men eftersom sanden 
avsatts vid en strand torde det ha inneburit att transgressionen åtminstone vid någon 
tidpunkt hade nått högre upp.

Det översta markskiktet inom den tidigare skogbevuxna delen av lokalen bestod 
av ett ljusbrunt, 2–5 cm tjockt lager förna av i liten grad nedbrutet organiskt material, 
framförallt bestående av löv, pinnar och kvistar. Under detta lager fanns ett skikt bestå
ende av mörkgrå till svart starkt humös sand (L100, 15–25 cm tjockt) med fynd. Detta 
följdes av en ljus beigegrå lätt humös fingrusinblandad sand (blekjord) (L101, 1–15 cm 
tjockt), som innehöll rikligt med slagen flinta och keramikskärvor, vilka framför allt 
låg ytligt i lagret. Lager L101 var beläget i sluttningen, med en huvudsaklig utbredning 
mellan ca 6 och 9 m ö h. Detta kulturlager tolkades som den övergripande och sam
manbindande enheten i det mellanneolitiska fyndkomplexet (figur 116). Lagret redovi
sas mer ingående nedan.

Den högst belägna delen i sydost kröntes av en stenblocksbelamrad höjdknalle 
med inslag av röjningssten, på vilken en skärvstenshög (A15500) påträffades (figur 116). 
Skärvstenshögen dateras till äldre bronsålder (se kapitlet Bronsålder). I ett sandigt la
ger (A18010) direkt under skärvstenshögen påträffades också slagen flinta av neolitisk 
karaktär, en knacksten samt tre keramikskärvor. Lagret har bedömts som en del av det 
lager inom den mellanneolitiska boplatsen som benämnts L101. De tre keramikskär
vorna (fnr 971) tolkades initialt som trolig järnålderskeramik, men de små svårdaterade 
fragmenten, i kombination med kontexten, talar för att det istället rör sig om neolitisk 
keramik (muntligen Torbjörn Brorsson).

Vid skärvstenshögen var sandlagret L101/A18010 beläget på omkring 9 m ö h. Vid 
denna nivå var lagret tunt och moränen täcktes endast fläckvis av lagret. Lagret låg så
ledes här omkring 2 m över den tidigare beräknade maximumnivån för Littorinatrans
gressionen. Det är känt att i samband med högvatten, t ex vid stormar, kan sand kastas 
upp flera meter ovanför den normala vattenlinjen. Enligt NilsOlof Svenssons analys av 
LIDARkartan över lokalen visar ett strandhak med en strandvall på mellan 7 och 9 m 
ö h Littorinatransgressionens maximala nivå (figur 117 & bilaga 11a). Vallens krön låg 
på drygt 8 m ö h och den torde ha avsatts strandnära ovanför medelvattennivån under 
Littorinatransgressionens maximum. Mellan strandhaket och vallen fanns en ansamling 
stenblock, som avsatts av havsis. Det kan noteras i detta sammanhang att omkring 4000 
f Kr inleddes en tusenårig period med kraftig stormaktivitet och med vattennivåer som 
tydligt förändrades upp och ned med så korta intervall som något decennium (Yu 2003).

Sammanfattningsvis förefaller det troligt att Littorinatransgressionens medelvat
tennivå nått upp till åtminstone 7,5 m ö h. Detta stämmer med beräkningen att land
höjningen på Listerlandet varit aningen lägre än genomsnittet för Blekinge och att Lit
torinatransgressionens maximum för Vesanområdet därför legat något lägre än 8 m ö h 
(Berglund & Sandgren 2010:7).

Strandlinjen under mellanneolitikum (3 300–2 300 f Kr) har beräknats växla mellan 
ett maximum på drygt 5,5 m ö h, omkring 3 300 f Kr, och ett maximum på strax under 
5 m ö h, omkring 2 300 f Kr (se figur V i kapitlet Klimat, strandförskjutning etc). Reg
ressionen däremellan, kring 2 700–2 600 f Kr, har beräknats till ca 4,5 m ö h. Vid slut
undersökningen påträffades mellanneolitiska lämningar och fynd på strax under 4 m 
ö h, vilket innebär att strandlinjen åtminstone vid något tillfälle under perioden torde 
ha varit lägre än den beräknade höjden. I kapitlet Strandlinjer under mellanneolitikum 
nedan återkommer vi till diskussionen om strandlinjerna.

Figur 116 (till vänster) Södra delen 
av Lussabacken norr med nivåer 
före avbaning och punktinmätta fyn-
denheter i lager L100 (blå punkt) och 
L101 (röd punkt). De flesta fyndenhe-
terna innehöll ett fynd. Fyndenheter 
med mer än två fynd visas med svart 
punkt. Streckad linje anger den upp-
skattade utbredningen av lager L101, 
det humusblandade sandlagret med 
mellanneolitiska fynd. I den södra 
delen av området ses skärvstenshö-
gen från bronsåldern samt området 
med odlingssten. Skala 1:750.
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Metod och källkritik
I det första skedet av undersökningen, före avbaningen, grävdes 11 kvadratmeterrutor 
inom den tidigare skogbeklädda delen av lokalen (figur 9 & 118 samt bilaga 21–23). Jor
den sållades i såll med 5 mm maskstorlek. Enligt undersökningsplanen skulle det grävas 
rutor var femtonde meter. Rutorna lades också ut med ett avstånd på 10–15 m. Det visade 
sig vid rutgrävningen att fynden i stort sett uteslutande hittades i övergången mellan 
det översta humusskiktet (L100) och det underliggande sandlagret (L101). Detta tydde 
på att lämningarna inte hade störts av jordbruk i någon större omfattning. Om så varit 
fallet skulle fler fynd ha påträffats högre upp i humusskiktet. Det entydiga resultatet 
gjorde att det ansågs överflödigt att gräva fler rutor inom ytan.

Avbaningen av området var relativt komplicerad på grund av att ytan delvis var 
mycket stenig. Då området tidigare utgjorts av skogsmark fanns det även rikligt med 
stubbar (figur 119, 120 & 121). Detta, i kombination med att lagret som skulle friläggas 
under förnan bestod av mjuk sand, gjorde att schaktningen var ytterst besvärlig. Ibland 
hakade skopan i någon sten eller rot och åkte sedan ned i den mjuka sanden. Då mer
parten av fynden påträffades relativt ytligt föreligger således en risk att en del fynd, och 
även anläggningar, gått förlorade vid schaktningen. På grund av detta kan vissa ”fynd
tomma” eller ”fyndfattiga” ytor ha skapats genom avbaningsmetoden. För att minimera 
risken för detta gjordes avbaningen försiktigt och stora delar av ytan handrensades.

Vid nästa steg i undersökningen rensades det mellanneolitiska kulturlagret (L101) 
fram. Det utgjordes av ett ca 1 500 m2 stort humöst sandlager som innehöll rikligt med 
fynd. Rutor grävdes i lagret för att i ett tidigt skede kunna lokalisera fyndkoncentratio
ner, bedöma tjocklek samt söka anläggningar och eventuella konstruktioner. Rutorna 

Figur 117 (till vänster) LIDARkarta över 
södra delen av Lussabacken norr med 
strandlinjen på 4,5 m ö h, samt stenar, 
stubbar, anläggningar (exklusive ej ut-
grävda stolphål) och kulturlager. Den 
gula linjen markerar den uppskattade 
utbredningen av det mellanneolitiska 
kulturlagret (L101). Ett strandhak med 
en strandvall på mellan 7 och ca 9 m ö 
h indikerar Littorinatransgressionens 
maximala nivå. Strandvallen ses som 
ett ljusare parti i LIDARkartan inom 
och öster om lokalens södra del. Mel-
lan strandhaket och vallen fanns en 
ansamling stenblock, som avsatts 
av havsis. Terrängmodellen är fram-
ställd av Nils-Olof Svensson, Högsko-
lan i Kristianstad, på grundval av LI-
DAR-data [© Lantmäteriet i2012/892]. 
Skala 1:600.

Figur 118 Rutgrävning före avba-
ning i södra delen av Lussabacken 
norr. Fredrik Larsson (Sydsvensk Ar-
keologi) vid sållet och i bakgrunden 
Fredrik Larsson (RAÄ UV Syd). Vy mot 
norr. Foto: Blekinge museum.
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Figur 120 Södra delen av Lussa-
backen norr. Vy mot norr över slutt-
ningen efter avbaning. Notera an-
samlingen av stora stenar nere till 
höger i bild. Stenarna hade avsatts 
av havsis mellan ett strandhak och 
en strandvall på omkring 7,5 m ö h 
i samband med Littorinatransgres-
sionen (jfr figur 117). Foto: Blekinge 
museum.

Figur 119 Avbaning pågår inom södra 
delen av Lussabacken norr. Ytan var 
översållad av stubbar och inom stora 
partier fanns även stenblock i stora 
mängder. Vy mot norr. Foto: Blekinge 
museum.

Figur 121 Vy mot sydväst över slutt-
ningen inom den södra delen av Lus-
sabacken norr. I förgrunden ses grän-
sen mellan det ljusgrå kulturlagret 
L101 och det underliggande rödbruna 
sandlagret L105/L104. Foto: Blekinge 
museum.
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spreds initialt glest över lagrets yta. I områden där fyndförekomsten var större grävdes 
ytterligare rutor. Sammanlagt grävdes 35 rutor (figur 11 & bilaga 21–23). Jorden från 
samtliga rutor sållades i såll med 5 mm maskstorlek. Enligt undersökningsplanen skulle 
en andra avbaning av lagerytan företas efter rutgrävningen. Detta prioriterades dock 
bort, framförallt för att ett stort antal anläggningar framträdde redan i detta skede och 
att man vid ytterligare schaktning skulle riskera att förstöra lämningar.

Fyndenheter punktinmättes i samband med avbaningen i lager L100 och L101 för 
att kartlägga boplatsens utbredning och för att genom fyndspridningen kunna urskilja 
eventuell funktionsindelning inom boplatsen (figur 116). Koncentrationen av fynd till 
överdelen av L101 ska ses mot bakgrund av att intilliggande ytor som var översållade av 
stenblock och ansamlingar av röjningssten inte undersöktes ned till den nivå där mel
lanneolitiska fynd påträffades (figur 116 & 122). En undersökning av dessa ytor bedöm
des bli alltför tidskrävande för att kunna motiveras i förhållande till andra prioriterade 
insatser. Med tanke på den relativt stora fyndmängden inom lager L101 är det sanno
likt att boplatsen sträckt sig vidare söder och österut, utanför undersökningsområdet.

Parallellt med rutgrävningen undersöktes ytan för eventuella sammansatta konstruk
tioner, främst huslämningar. Här fokuserades insatsen på en yta om ca 200 m2 i mitten 
av den uppskattade utbredningen av L101, där vi vid avbaningen påträffat förhållandevis 
mycket fynd, men framför allt mycket anläggningar (figur 116 & 117). Denna yta hand
rensades ytterligare en gång. Detta resulterade i att vi påträffade både fler anläggningar 
och fler fynd. Den mer intensivt undersökta ytan återspeglar troligen den verkliga situa
tionen beträffande fynd och anläggningar i området. Således är fynd och anläggningar 
på omkringliggande ytor troligen underrepresenterade i relation till den verkliga situa
tionen. Under alla förhållanden är det viktigt att notera att anläggnings och fyndföre
komst påverkas av att olika ytor undersökts olika intensivt. Generellt kan sägas att an
läggningar från omkring 8 m ö h och uppåt samt anläggningar från omkring 6 m ö h 
och nedåt skiljde sig från de som låg däremellan. Anläggningarna som kunde förknip

Figur 122 Vy mot västsydväst från 
mobilkran över området med mark-
fasta stenblock och röjningssten 
(A13400) väster och sydväst om 
skärvstenshögen (A15500). Nere i det 
vänstra hörnet ses utgrävda massor 
från skärvstenshögen. Foto: Blekinge 
museum.
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Figur 123 Södra delen av Lussa-
backen norr med punktinmätta fyn-
denheter i förundersökningsschakt. 
Skala 1:750.



179179

Mellanneolitikum

pas med de mellanneolitiska flint och keramikfynden var belägna på nivåer på mellan 
6 och 8 m ö h (nivåerna avser den avbande ytan; i figur 116 visas nivåer före avbaningen).

Enligt undersökningsplanen skulle insatserna främst fokuseras på den södra delen 
av den mellanneolitiska boplatsen. Vid slutundersökningen kunde vi dock konstatera 
att boplatsens centrala yta låg något längre norrut än beräknat. Därför försköts fokus 
åt detta håll.

Anläggningarna i området grävdes primärt till 50 % med hjälp av skärslev. Bitvis sål
lades fyllningen med syfte att leta efter splitter och mindre avslag av flinta. Av tidsskäl 
gjordes detta bara på stickprovsbasis beträffande anläggningarna. Prover för makrofos
silanalys togs framförallt i större, mer komplexa eller av annat skäl högprioriterade an
läggningar samt i ytterligare några anläggningar därutöver.

Undersökningsresultat
Vid slutundersökningen påträffades, som förväntat, fynd och mellanneolitiska läm
ningar på sluttningen norr och västerut från Lussabacken, ned mot Vesansänkan. Även 
inom den norra delen av undersökningsområdet, som utgjordes av åkermark, påträffades 
enstaka lämningar och keramik som kan föras till mellanneolitisk tid.

FYNDEN I HUMUSSKIKTET, L100, OCH KULTURLAGRET, L101
Som framgår av figur 123 dokumenterades vid förundersökningen en tät fyndförekomst 
i ett utvidgat schakt i områdets sydöstra del. Där påträffades även ett antal anlägg
ningar, bl a ett förmodat stolphål med stridsyxekeramik i ytan, samt spridda skärvor 
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Figur 124 En kvantitativ jämförelse 
mellan fynd från L100 (humusskik-
tet) och L101 & A18010 (mellanneoli-
tiskt kulturlager) från slutundersök-
ningen på den södra delen av Lussa-
backen norr. Här anges de vanligaste 
fynden av flinta, bergart och keramik 
(antal anges i staplarna). Siffrorna av-
ser både punktinmätta fynd och fynd 
från provrutor i respektive lager.
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stridsyxe keramik och en gropkeramisk skärva. Anläggningarna undersöktes inte. Vid 
slutundersökningen påträffades betydligt färre fynd inom ytan och endast en av de do
kumenterade anläggningarna återfanns. Orsaken till detta torde vara att avbaningen i 
mjuk sand, följd av övertäckning och därefter åter en avbaning, medfört att de grundare 
anläggningarna från förundersökningen förstörts. Detta försvårar självfallet tolkningen 
av boplatsens struktur och illustrerar vikten av åtgärder för att minimera förlusten av 
källmaterial i samband med insatser som föranleds av den arkeologiska ärendegången.

Vid slutundersökningen insamlades fynden från L100 och L101 dels från rutor (grä
venheter), dels från punktinmätta fyndenheter. Fynden från de båda lagren har en lik
artad sammansättning, men med några tydliga skillnader (figur 124). Keramik från 
järnåldern och från medeltiden och senare hittades huvudsakligen i L100, medan ospe
cificerad förhistorisk keramik och mellanneolitisk keramik dominerade i det underlig
gande kulturlagret L101. Inslaget av järnålderskeramik och medeltida och senare kera
mik i det övre lagret bör ses mot bakgrund av järnåldersboplatsen inom lokalens norra 
del och de agrara spåren och lämningarna i områdets södra del, främst ytor med år
derspår och röjningsrösen (se kapitlen Järnåldersboplatsen och Agrara lämningar). Två 
av de sammanlagt tre delarna av tjocknackiga flintyxor hittades i L101, liksom två av 
de tre bergartsredskapen. Kärnor, spån och skrapor var däremot relativt jämnt förde
lade mellan lagren. Frånvaron av keramik från bronsåldern, förutom en möjlig skärva i 
L100, är förvånande, med tanke på beläggen för aktiviteter på platsen under denna tid 
(jfr kapitlet Bronsålder).

Rutorna i L100 innehöll i medeltal 4 fynd och rutorna i L101 i medeltal 8 fynd1. De 
punktinmätta fynden från L100 insamlades inom en yta av ca 4 300 m2. Merparten av 
de 285 fynden utgörs av slagen flinta, främst avslag, och en mindre del flintredskap, ke
ramik och enstaka bergartsredskap. Flertalet av de punktinmätta fynden från kultur
lagret L101 insamlades från ett ca 1 800 m2 stort område. De omfattar 475 fynd, varav 
42 från A18010. Även fynden från L101 utgörs huvudsakligen av avslag, men inslaget av 
flintredskap och keramik var betydligt större i detta lager än i L100. Beräknad endast 
på ytan, utan hänsyn till lagrens tjocklek, var fyndtätheten för de punktinmätta fynden 
i L100 ca 0,07 fynd per m2, medan den i L101 var ca 0,24 fynd per m2.

Avslag dominerar i flintmaterialet (figur 125). De förekom inte koncentrerade till 
slagplatser, utan var, liksom kärnorna, spridda över ytan. Som har kunnat påvisas vid 
 
1 OBS! Fynden från en av rutorna (grävenhet 6156), som ursprungligen räknades till L101, kom senare 

att föras till A1001552 i hyddan A21 och fynden därifrån är inte medräknade här.
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Figur 125 En jämförelse mellan fynd-
förekomst i punktmätta fyndenhe-
ter och grävenheter i L100 och L101 
& A18010 på södra delen av Lussa-
backen norr.
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analyser av neolitisk boplatsflinta är det sannolikt att avslagen i stor utsträckning har 
använts som redskap (Högberg m fl 2009). För att kunna fastställa detta krävs dock att 
man utför slitspårsanalyser, något som inte har gjorts på detta material. Sammanfatt
ningsvis avspeglar flintmaterialet, bergartsredskapen och keramiken aktiviteter under 
mellanneolitikum.

Figur 126 Spridningen av litiskt ma-
terial i lager L101 inom södra delen 
av Lussabacken norr. Notera förtät-
ningen av fynd i områdets mitt, som 
anger läget för de undersökta hyd-
dorna. Skala 1:750.
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Spridningen av fynd i de båda lagren var likartad, med en tydlig förtätning i områ
det kring de lämningar som tolkats som hyddor. Framför allt var merparten av fynden 
från L101 koncentrerade till området kring dessa (figur 126 & 127). Den mellanneolitiska 
keramiken från lager L100 och L101 diskuteras tillsammans med andra mellanneolitiska 
fynd på platsen i kapitlet Fynden nedan.
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sten
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4–8
9–15
16–23
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37–50
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Figur 127 Spridningen av litiskt ma-
terial och keramik i lager L101 inom 
södra delen av Lussabacken norr. No-
tera förtätningen av fynd i områdets 
mitt, som anger läget för de under-
sökta hyddorna. Skala 1:750.
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Figur 128 Plan över anläggningar 
inom det mest anläggningstäta om-
rådet på södra delen av Lussabacken 
norr. Skala 1:300.
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ANLÄGGNINGAR OCH STRUKTURER
Spridningen av de mellanneolitiska anläggningarna följde ett liknande mönster som fyn
den i lager L100 och L101 (figur 128 & 129). Den mellanneolitiska aktivitetsytan kunde 
därmed avgränsas tydligt mot norr och väster. Söder om boplatsens centrala yta, i rikt
ning mot skärvstenshögen, påträffades betydligt färre anläggningar. Dock hittades fort
satt ganska stora mängder fynd även åt detta håll (jfr figur 123). Tendensen var också att 

A9106

A14570A14644

A14090

A12922

A14595

A9127

A14795

A14583

A12963
A38276

A14785

A9136

A14616

A38641

A11209

A37426

A38298

A7957

A60576

A7763

A13006

A14449

A60557

A7657

A7595

A35076

A7286

A7631

A14626

A14129

A9192A14113

A8046

A7860

A14229

A14502

A7873
A7886

A13745

A14308

A13215

5 m

7 m

stolphål, undersökt
stolphål, ej undersökt
härd & härdgrop
kokgrop
grop
röjningsröse
lager 101
schakt
nivåkurva

0 5 10 m

N

Figur 129 Plan över anläggningar 
längst i norr på den södra delen av 
Lussabacken norr. Skala 1:300.
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det påträffades färre anläggningar mot schaktkanten i öster, men troligen har boplatsen 
fortsatt åtminstone ett stycke åt detta håll. Generellt sett var anläggningarna i området 
mycket svagt färgade och diffusa. De flesta härdarna kunde exempelvis endast identi
fieras och avgränsas genom koncentrationer av skörbränd sten. Med detta i åtanke är 
det sannolikt att anläggningsspåren bara var delvis bevarade och möjliga att upptäcka.

Sammanlagt 129 anläggningar i sluttningen bedömdes härröra från mellanneoliti
kum. Bedömningen grundar sig på rumsligt sammanhang, stratigrafi och typologiska 
dateringar av fynden. Av de 129 anläggningarna undersöktes 80, dvs drygt 60 % (tabell 
31). Flera strukturer bestod av mer än en anläggning. Tyngdpunkten i undersökningen 
förlades till det mest anläggningstäta området, där det bl a fanns spår efter två–tre hyd
dor och ett möjligt långhus. 

Längst i norr på den södra delen av Lussabacken norr (figur 129) fanns ett tiotal här
dar, drygt tio gropar, ett röjningsröse och 40–50 stolphål. Ett fåtal av dessa anläggningar 
undersöktes och de var mestadels fyndtomma. Två stolphålskoncentrationer uppvisade 
möjliga strukturer, en lätt böjd rad med 4–7 stolphål i norr och en husliknande kon
struktion med 8 stolphål ca 25 m söder där om. I dessa undersöktes samtliga stolphål. 
Det kunde inte fastställas säkert huruvida det rörde sig om spår efter neolitiska struk
turer. De fåtaliga fynden inom denna del av området (jfr figur 123, 126 & 127) talar mot 
att det var frågan om boplatslämningar från neolitisk tid. Träkol från en markyta under 
röjningsröset (A11209) daterades dock till mellanneolitikum. Denna datering diskuteras 
vidare i kapitlet Datering nedan.

Nedan följer en redovisning av ett urval av de undersökta anläggningarna. Den 
inleds med en beskrivning av hyddlämningarna och därefter redovisas det eventuella 
långhuset samt fyra gropar, fyra kokgropar, två härdar, en ränna och ett kulturlager. 
Sist redovisas en grop med mellanneolitisk keramik på den norra delen av området, dvs 
delen i den förutvarande åkermarken.

Hyddkomplexet A18 och A33
På ett flackt avsnitt i nordvästsluttningen påträffades ett 12 m2 stort kulturlager som 
även innefattade två rännor, två härdar och ca 20 stolphål (figur 130 & 131). Stolphålen 
kunde delas in i två huvudkategorier, primärt baserat på deras fyllning och i viss mån 
på stratigrafin. Ungefär hälften av dem hade en ljusgrå fyllning. Flera av dessa låg i den 
östra rännan (A29691). Ungefär lika många stolphål hade en något mörkare, lätt sotig 
fyllning, i vissa fall med innehåll av träkol. Fyra av dessa var tydligt överlagrade av kul
turlagret (A16746/A26765) och härden (A29109). Lagren som ingick i strukturerna var 
ofta bara omkring 0,10 m tjocka och som mest ca 0,20 m tjocka.

Att det sannolikt rört sig om två separata konstruktioner stod klart först efter fältun
dersökningen. Utifrån karaktären på fyllningen i anläggningarna och likheter beträf
fande det rumsliga förhållandet mellan rännor och stolphål kunde anläggningarna fö
ras till två övergripande kontexter, hydda A18 och hydda A33. De konstruktionsmässiga 
detaljerna som kunde urskiljas i fält och därmed undersökas separat var den sydöstra 

Tabell 31 Undersökta anläggningar som tolkats som mellanneolitiska utifrån rumsligt samman-
hang, stratigrafi och typologiska dateringar av fynden. I tabellen inkluderas även anläggningar av 
olika slag som ingick i hyddlämningarna (A18/A33 och A21).

Anl typ  Antal 

Stolphål 51
Gropar 11
Härdar & kokgropar 13
Kulturlager (inklusive lager i hydda A18/A33 & hydda A21) 3
Rännor (varav en i hydda A18/A33) 2
Totalt 80
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rännan (A29691) och stolphålen. Kulturlagret, som även omfattade den västra rännan, 
behandlades däremot som en kontext (A26765).

På den södra delen av ytan fanns en grop (A29662), som skar lämningarna som ingått 
i hyddorna, något som, tillsammans med förekomsten av stubbar och rötter, försvårade 
tolkningen av komplexet. Om man antar att hyddorna haft en viss symmetri så saknas 
som en följd av dessa störningar en del konstruktionsdetaljer. Genom en analys av de 
stratigrafiska förhållandena är det möjligt att hypotetiskt särskilja en äldre och en yngre 
fas. En härd (A29109) skar kulturlagret (A16746/A26765) och två av stolphålen (A29128 
& A26904). Utifrån läget i plan i förhållande till den sydöstra rännan antogs att denna 
härd tillhört hyddan A18. Under förutsättning att hyddan A33 varit symmetriskt upp
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Figur 130 Hyddkomplexet A18/A33 
och A21 med ingående och omkring-
liggande anläggningar. Skala 1:100.
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byggd borde det ha funnits spår efter ytterligare två stolpar i strukturens södra del. En 
tänkbar förklaring till att sådana spår saknades är att väggrännan i hydda A18 grävts 
just där dessa borde ha legat. Frånvaron skulle således kunna förklaras med att hydda 
A18 var den senare av de båda hyddorna.

Merparten av fynden i området påträffades i kulturlagret (A16746/A26765). Detta 
lager mättes om efter en andra upprensning och fynden knöts därför till olika inmät
ningsversioner. Fynden från den första inmätningen, A16746, låg högst upp i lagerfölj
den, dessutom fanns detta kulturlager kring rännan A29691, som knöts till hydda A18 
(fas 2). Sannolikt hör därför större delen av fynden från A16746 till denna senare fas.

Beträffande den andra inmätningen av lagret, motsvarande A26765, så låg det del
vis litet djupare, men framförallt hade det en utbredning längre västerut och inkor
porerade båda rännorna. Innan utgrävningen mättes dock rännan A29691 in separat. 
A26765 som stratigrafiskt låg under A16746 innehöll troligen en större andel fynd från 
den äldre hyddan (A33), även om det kan ha skett en inblandning av fynd från hydda 
A18. De enda typologiskt signifikanta fynden från lager A16746 och lager A26765 är 
gropkeramik, medan keramiken från rännan A29691 har karaktäriserats mer generellt 
som mellanneolitisk.

I området för de båda hyddornas utbredning punktinmättes före undersökningen 
av lämningarna nio flintavslag, fyra skärvor förhistorisk keramik (fnr 2352 & 2355) och 
22 skärvor stridsyxekeramik, samtliga troligen från ett kärl (fnr 2357; jfr kapitlet Fyn-
den nedan). De sistnämnda skärvorna låg i ytan av lager L101 på +6,74 m ö h, endast 
en centimeter ovan gränsen till den utstickande rännan i A26765 (A33). På grund av 
de mycket små nivåskillnaderna, lämningarnas ringa djup och att de olika lagren inte 
kunde särskiljas tydligt i samband med fältundersökningen har stridsyxekeramikens 
relation till hyddlämningarna inte kunnat fastställas närmare. Det står dock klart att 
den legat ytligt inom området. Detaljuppgifterna om nivåerna här ska ses i relation till 

Figur 131 Vy över hyddkomplextet 
A18/A33 med rutan 6157 (grävenhet 
6158 i L101) från sydost. Som framgår 
av bilden var hyddlämningarna be-
lägna i lös sand och de humösa lag-
ren hade vaga gränser. Foto: Blekinge 
museum.
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den kommande analysen av stridsyxekeramikens och gropkeramikens spridning inom 
boplatsen (se kapitlen Fynden och Boplatsens kronologi och inre struktur nedan). Flintan 
från anläggningarna analyserades avseende daterande teknologiska drag. Flintmaterialet 
består med några få undantag av avslag och splitter. Stora delar av materialet är bränt, 
vilket försvårat tolkningen av teknologiska drag.

Nedan beskrivs de två hyddlämningarna i komplexet A18/A33 i enlighet med de 
tolkningar som gjordes i samband med rapportarbetet. Fynden från de ingående läm
ningarna beskrivs under respektive avsnitt och jämförs i kapitlet Fynden under rubri
ken Flintan från hyddorna.

Hydda A33, fas 1 
Form Avlång, tvåskeppig
Storlek (yttre)  5,7x2,1 m
Ingående anläggningar  Ett kulturlager: A26765
 En härd: A16733
 Nio stolphål: A17708, A29141, A60234, A7434, A17673, A26904, 

A27925, A29128, A29151
Fynd Flinta & keramik
Analyser  Makrofossil
Datering  Mellanneolitikum, gropkeramik

Hydda A33 var belägen på mellan 6,5 och 6,8 m ö h. I det första skedet kunde den beva
rade delen av rännan, som sågs som en del av kulturlager A26765, knytas samman med 
sex stolphål, i första hand utifrån deras placering och att deras fyllning var något mör
kare än fyllningen i de stolphål som knutits till hydda A18 (fas 2) (figur 130 & 132). Ty
värr var området i den södra delen stört av en större grop (A29662). Denna hade fram
för allt stört den övre hyddlämningen A18, men troligen även den södra delen av A33.

Det var bara den norra delen av hyddans avslutning i öster som var bevarad, men 
strukturen föreföll att ha varit lik den i hydda A18 (fas 2). I öster avslutades hyddan av 
en ränna med fyra stolphål. I jämnhöjd med rännans avslutning fanns ytterligare två 
stolphål innanför rännan. Hyddan avslutades i väster med tre stolphål som bildade en 
mer eller mindre rät vinkel. Totalt sett var hyddan ca 5,7 meter lång och ca 2,1 m bred. 
Grundplanen tycks ha varit tvåskeppig, med en central stolprad med takbärare samt 
väggstolpar i rännan och på vardera sidan i hyddans västra avslutning.

I anslutning till stolphålen och kulturlagret A26765 påträffades en oval anläggning 
(A16733), ca 0,5x0,4 m stor och 0,15 m djup, belägen på 6,6–6,7 m ö h. Formen i profil 
var skålad. Fyllningen bestod av en relativt mörk brungrå sotig, kolbemängd humös 
sand med enstaka skörbrända stenar. Fyllningen och anläggningens dimensioner tyder 
på att anläggningen varit en härd. Vid genomgången av ett makroprov (PM27360) från 
anläggningen påträffades tre förkolnade förmodade matrester (s k jurpor), vilket tyder 
på matlagning (bilaga 4). Dateringen är osäker, men härden tolkas ingå i hydda A33. 
Tolkningen är i viss mån avhängig av att härden A29109 knutits till den senare hydda 
A18 (se nedan). I båda fallen rörde det sig om två härdar som föreföll att ha placerats på 
ett snarlikt sätt i den östra delen av respektive hydda.

Den slagna flintan från anläggningar som tolkats ingå i hyddan utgörs av en kärna 
och 70 avslag och splitter (tabell 32). Merparten av flintan är kristianstadflinta. Före
komsten av splitter och små avslag vittnar om tillhuggning på platsen, dock inte i någon 
större omfattning. Belägg för mjuk teknik och avslag med slipspår, huvudsakligen på 
avslag av sydvästskandinavisk flinta, indikerar neolitisk tid. Förekomsten av bränd flinta 
vittnar om kontakt med eld. Av flintan från A26765 är 18 % bränd, beräknat på vikten, 
och 33 %, beräknat på antalet. Splitter utgör 21 % av antalet flintor från anläggningen.

Utifrån keramiken dateras hyddan till mellanneolitikum, gropkeramisk kultur. En 
ansamling keramikskärvor (fnr 2357) i L101, i direkt anslutning till kulturlagret A26765, 
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Figur 132 Plan över hydda A33 med 
ingående anläggningar och profiler 
av stolphålen. Skala 1:50.
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visar att även stridsyxekeramik fanns i området. Det är dock oklart om denna keramik 
hört samman med hyddlämningen. Hydda A33 var sannolikt äldre än hydda A18, men 
utifrån rumsliga och konstruktionsmässiga likheter mellan hyddlämningarna är det 
troligt att de legat nära varandra i tid.

Hydda A18, fas 2 
Form  Avlång, tvåskeppig
Storlek (yttre)  ca 4,8x2,6 m
Ingående anläggningar  En ränna: A29691
 En härd: A29109
 Nio stolphål: A27943, A60244, A16702, A16713, A16723, A26874, 

A26885, A27936 
Fynd  Flinta & keramik
Analyser  Makrofossil, 14C-analys 
Datering  Mellanneolitikum, gropkeramik; äldre bronsålder, 14C-datering

Hyddan A18 var belägen på mellan 6,6 och 6,9 m ö h. Anläggningar som tolkats ingå i 
hyddan är nio stolphål, varav ett var dubbelt, och en ränna (A29691) (figur 133). Därtill 
fanns en härd (A29109) som förmodligen också ingått i hyddan. Hyddan begränsades 
i sydost av en ränna med tre stolphål i och ytterligare två i förlängningen av rännan. 
Centralt i hyddan påträffades tre stolphål och i nordväst avslutades den med dubbla 
stolphål. Hyddans längd mellan de yttersta stolphålen var ca 4,8 m och dess bredd var 
ca 2,6 m. Grundplanen förefaller ha varit tvåskeppig med dubbla stolpar längs den cen
trala, takbärande stolpraden. Stolphålen i rännan och i dess förlängning har troligen 
utgjort väggstolpar.

Härden A29109 var oval, ca 1,1x0,6 m (nord–syd) stor och ca 0,18 m djup. Den var 
belägen på ca 6,8 m ö h. Fyllningen var relativt mörk brungrå, lätt sotig, något siltig 
sand, bitvis med en del träkol och enstaka skörbrända stenar. Ett par bitar bränd flinta 
påträffades i anläggningen. Härden var placerad mellan rännan och de centrala stol
parna. Ytterligare något som talar för att den kan knytas till hyddan är att det rums
liga förhållandet mellan härd, ränna och stolphål var likartat i den äldre hyddan (A33).

Rännan A29691 innehöll 22 fragment mellanneolitisk keramik, ett flintspån och 
77 flintavslag och avfall, varav många är brända och en del utgörs av splitter (tabell 
33). Två avslag har slipade ytor. Ett fåtal fynd kan därutöver med viss osäkerhet kny
tas till hydda A18. En tjocknackig flintyxa påträffades i L101 (fnr 637, se kapitlet Fyn-
den nedan), vid östra kanten av kulturlagret A16746, som där skulle kunna motsvara 
den översta fyllningen i rännan. Av de 76 slagna flintorna från rännan uppvisar åtta 
tydlig stenåldersteknik (fnr 2889), inga andra flintor kunde dateras teknologiskt. Mot
svarande siffror för flintan från kulturlagret A16746 är åtta (fnr 2895) av 80. Andelen 
bränd flinta från rännan uppgår till 45 %, beräknat på vikt, och 53 % beräknat på an
tal. Splitter utgör 9 % av antalet flintor.

Tabell 32 Flinta och keramik från anläggningar tolkade som ingående i hydda A33. 

Anl nr  Fynd typ Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

A26765 Flinta, avslag 33 15,0 Bl a mjuk teknik och slipat 2891, 2893
A26765 Flinta, små avslag, nära splitter 19 11,0  984
A26765 Flinta, splitter 15 1,0  2890
A26765 Flinta, bipolär avslagskärna 1 6,0  2892
A26765 Kvarts, avslag/avfall 1 0,5 Tveksamt 993
A26765 Keramik 22 5,0 Gropkeramik från ett kärl 2330
A17708 Flinta, avslag 1 5,0  1044
A29141 Flinta, avslag 2 0,5  991
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Ett makroprov (PM37417) från härden A29109 innehöll ett fragment av hasselnöts
skal, ett frö från en ospecificerad kålväxt och ett frö från en ospecificerad baljväxt. Dessa 
kan tolkas som spår efter matberedning. I två analyserade makroprover (PM29945 & 
PM29946) från rännans (A29691) östra del påträffades ett fragment av hasselnötsskal, 
en s k jurpa samt ett ospecificerat frö (bilaga 4). Detta indikerar att beredning och han
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Tabell 33 Fynd från rännan A29691 i hydda A18 och yxan från L101, som möjligen härrörde från det övre lagret i A29691.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

A29691 Flinta, avslag 28 45 Åtta uppvisar stenåldersteknik, två med slipning 1005, 2887, 2889
A29691 Flinta, splitter 7 1  2888
A29691 Flinta, spån 1 2  1006
A29691 Flinta, övrigt 40 40  2886
A29691 Keramik 22 13 Mellanneolitisk keramik, troligen från ett kärl 2317
L101/A29691 Flinta, tjocknackig yxa 1 204  637

Tabell 34 Flinta och keramik från den översta delen av kulturlagret A16746.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

A16746 Flinta, avslag 69 30 Många små avslag, två med slipspår 1000, 2894, 2895
A16746 Flinta, splitter 11 1  2896
A16746 Keramik 28 9 Gropkeramik, troligen från ett kärl 2329

Figur 133 Plan över hydda A18 med 
ingående anläggningar och profiler 
av stolphålen. Skala 1:50.
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tering av mat ägde rum i denna del av hyddan. De båda proverna från vilka material till 
14Canalys hämtades innehöll inga makrofossil.

Fynd som inte säkert kan knytas till endera av hyddlämningarna A18 och A33 är 28 
skärvor gropkeramik, förmodligen från ett kärl, samt 80 avslag och splitter, varav en 
stor andel är bränt (tabell 34). Sannolikt hör fynden till hydda A18 (fas 2), då de påträf
fades i den översta delen av kulturlagret (A16746), som endast täckt den östra delen av 
komplexet. Andelen bränd flinta från detta lager utgör 32 %, beräknat på vikt, och 37,5 
% beräknat på antal. Splitter utgör 14 % av antalet flintor.

Sammantaget tyder fynden på en datering till mellanneolitikum, gropkeramisk kul
tur. 14C analyserna av träkol från rännan A29691 och stolphålet A27943 gav emeller
tid dateringar till äldre bronsålder (tabell 35). Dateringsproblematiken diskuteras vi
dare nedan. 

Hydda A21 
Form  Oval
Storlek (yttre)  3,2x2,7 m
Ingående anläggningar  Ett kulturlager: A29747
 En grop: A32600
 En kokgrop: A1001552
 Tre stolphål: A30488, A30948, A32613
Fynd  Flinta, bergart, keramik
Analyser Makrofossil, 14C-analys
Datering  Mellanneolitikum, keramik; äldre bronsålder, 14C-datering

Ett par meter sydost om hyddkomplexet A18/A33 påträffades ett ovalt humöst lager 
(A29747), omkring 3,2x2,7 m stort (nord–syd) (figur 134–136). Den västra sidan av lagret 
anslöt mot ett par markfasta stenblock som låg på tvären mot släntens lutning, på mellan 
7 och 7,2 m ö h. Förutom dessa block fanns det ytterligare några mindre block i kanten 
av den humösa färgningen, som delvis omgärdade denna och bildade en gles halvcirkel. 
Det kunde inte avgöras om de mindre blocken längs färgningens sidor var markfasta 
eller inte. Det fanns inga spår efter nedgrävningskanter intill blocken, men med tanke 
på det genomsläppliga materialet (huvudsakligen sand) och de urlakade anläggning
arna i området var sådana spår inte att förvänta. Oavsett om stenarna placerats på plat
sen eller inte hade de troligen ingått i konstruktionen. De större blocken hade utgjort 
ett naturligt skydd och fungerat som en vägg att förankra andra konstruktionsdetaljer i.

Stenarna i den västra, djupare delen av hyddan låg i flera lager. Tydligen hade man 
här utnyttjat de markfasta blocken och byggt vidare för att höja väggen. En eller möj
ligen ett par stenar på 0,4–0,6 m i diameter och en del mindre stenar, omkring 0,1–0,2 
m i diameter, hade använts. Det är troligt att denna enkelt kallmurade vägg en gång 
varit högre uppbyggd än vad den var då den påträffades.

Inom den nedsänkta delen av hyddan fanns två eller möjligen tre stolphål (A30488, 
A30948 & A32613). Det föreligger dock en viss problematik kring dessa. I väster, i den 
djupaste delen, endast 10–20 cm från blockväggen, påträffades ett stolphål, A32613 (figur 
134). Ytterligare ett stolphål, A30488, fanns i södra delen, med ungefär samma avstånd 
till den där glesare blockväggen. Detta stolphål var beläget på en högre nivå och dess 
fyllning nådde inte ned under hyddbotten. Stolphålet var nedgrävt genom åtminstone 
10 cm av fyllningen, men överlagrades också av fyllning. Det kan ha således ha tillhört 

Tabell 35 14C-dateringar av träkol från anläggningar ingående i hydda A18.

Lab nr Prov nr 14C år BP Kal 1σ Kal 2σ Anl nr Anl typ Material

Ua-30321 PM29944 3304 ± 30 1615–1530 BC 1670–1500 BC A29691 Ränna (sydvästra delen) Träkol: lind
Ua-30324 P1000833 3191 ± 30 1495–1430 BC 1515–1410 BC A27943 Stolphål Träkol: ek
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en andra användningsfas. Mot hyddans norra del påträffades ett förmodat stolphål, 
A30948. Detta var dock mycket vagt och bör ses som hypotetiskt. Det dokumenterades 
endast i plan. På grund av stolphålens oklara stratigrafiska samband med kulturlagret i 
hyddan bör de inte tillmätas någon större vikt i tolkningen av konstruktionen.

Från golvnivån i hyddan upp till toppen av blocken i väster var det en höjdskillnad 
på mellan 0,4 och 0,5 m. Bitvis bildade blocken en vertikal vägg. Anläggningen var där 
som djupast, medan den sluttade något uppåt mot öster. På den östra sidan fanns ingen 
motsvarande blockvägg. Då den nedsänkta golvytan successivt blev grundare åt öster 
är det sannolikt att hyddan just åt detta håll ursprungligen varit något större än vad 
nedgrävningen vittnar om. Hyddans ingång hade troligen varit någonstans längs den 
östra sidan. Denna tolkning baseras på att denna sida var relativt fri från stenblock och 
att hyddgolvet i denna del inte var nedsänkt.

A29747

A32600

A1001552

A32613

A30948

A30488

stolphål
kokgrop
grop
kulturlager
keramik
profil

N

0 1 2 m
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mot väst

mot syd

0 0,5 1 m

Figur 134 Plan över hydda A21 med 
ingående anläggningar, keramikkon-
centrationen (fnr 2323) samt läget för 
profilerna i figur 135. Skala 1:50.

Figur 135 Profiler mot syd resp väst 
genom kulturlagret A29747 i hydda 
A21. Lagret utgjordes av brungrå hu-
mös sand. Skala 1:20.
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Sammanfattningsvis är det tydligt att, förutom den kallmurade väggen, hade hydda 
A21 inte varit någon stadig konstruktion. Denna slutsats grundas på det faktum att de 
få stolphålen var relativt små och grunda. Det har förmodligen rört sig om en enkel 
hydda, alternativt ett vindskydd, som använts under kort tid. Att stolphål påträffades 
på olika nivåer antyder att konstruktionen använts flera gånger, något som bör noteras 
med tanke på dateringsproblematiken, som vi återkommer till nedan.

Anläggningarna som tolkats ingå i hyddan innehöll sammanlagt 539 g flinta (tabell 
36). Nästan alla fynd härrör från fyllningen, A29747. Flintmaterialet består nästan ute
slutande av avslag och splitter. De få redskapen som påträffades är mycket fragmenterade 
och brända. Ett slipat avslag visar på närvaron av slipade flintredskap, något som kan 
kopplas till de fragment av yxor som påträffades i anslutning till hyddorna (se kapitlet 
Fynden nedan). Som framgår av tabell 36 påträffades det mesta av flintan i den nord
östra delen av hyddan och merparten av flintan som typbestämts är kristianstadflinta. 

Ytterligare ett par fynd av flinta kan möjligen knytas till hyddan. Det rör sig om fynd 
som punktinmättes ovanför lager A29747, i lager L100 och L101: ett flintspån (fnr 239), 
sju flintavslag med oklar kontext (fnr 1064) och ett avslag (fnr 988).

Kulturlagret A29747 innehöll 353 g mellanneolitisk keramik, 147 fragment (tabell 37). 
Bland dessa finns en säker gropkeramisk skärva och 43 fragment förhistorisk keramik, 
som enligt Brorsson kan vara gropkeramik (bilaga 3). Dessutom påträffades 60 g kera
mik i provrutan G6156, av vilken merparten bedömt som mellanneolitisk. Större delen 
av keramiken påträffades i södra halvan av hyddan, med den största koncentrationen i 
den sydvästra delen. Här påträffades bland annat ett par större skärvor (fnr 2323). I prin
cip motsatt spridning gällde för den slagna flintan, som till största delen påträffades i 
den nordöstra kvadranten. Denna spridningsbild kan tolkas i termer av en funktions
indelning inom hyddan. Matberedning och förvaring har troligen ägt rum i hyddans 
inre, sydvästra, del, medan redskapstillverkning och annat hantverk troligen försiggått 

Figur 136 Vy mot västnordväst 
över hydda A21 efter att fyllningen 
(A29747) avlägsnats. Inflikad nere 
till höger är en bild av profilen mot 
söder, efter att den nordvästra kva-
dranten av A29747 grävts. Här ses lag-
rets tjocklek vid stenblocken. Inflikat 
nere till vänster är de större bitarna 
i keramikkoncentrationen (fnr 2323) 
in situ, taget mot söder. I förgrunden 
ses skörbränd sten hopsamlad från 
härden/kokgropen A1001552 lig-
gande i ruta G6156. (OBS! stenarna 
har gjorts något ljusare på bilden för 
att de ska framträda tydligare). Foto: 
Blekinge museum, redigerat av Fred-
rik Larsson.
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i anslutning till ingången åt öster. Att keramiken från den sydvästra delen utgörs av re
lativt stora bitar och att keramikfynden i hyddans södra hälft legat invid botten av för
djupningen tyder på en ostörd mellanneolitisk kontext. 

I den östra delen av hyddan fanns en nedgrävning (A32600) (figur 134). Denna ca 
0,2 m djupa grop innehöll inget som vittnade om dess funktion, men det skulle kunna 
röra sig om en förvaringsgrop. Strax söder om gropen påträffades i ett tidigt skede även 
en kokgropsliknande anläggning (A1001552). Anläggningen framkom vid grävningen 
av en provruta (grävenhet 6156) i L101, innan hyddan upptäcktes, och förhållandet 
mellan anläggningarna är därför något osäkert. Då de skörbrända stenarna till viss del 
överlagrats av fyllning i hyddans nedsänkta del är det dock troligt att de hört samman. 

Tabell 36 Slagen flinta och bergart från anläggningar ingående i hydda A21: kulturlagret A29747 och gropen A32600. Fynden från provru-
tan G6156 härrör från gropen A32600 eller kokgropen/härden A1001552. Andelen kristianstadflinta anges i %, där 0 % anger att alla flintor i 
fyndposten är sydvästskandinavisk flinta och 100 % att alla flintor i fyndposten är kristianstadflinta.

Anl nr/grävenhet Kvadrant Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Andel kristianstad- Fyndnr 
     flinta (%)

A29747 NV Avslag 13 19 Nästan bara små avslag 80–89 1007
A29747 NV Avslag 14 15 Tre brända, några splitter 90–99 2901
A29747 NV Avslag 6 1 Splitter x 100 2902
A29747 NV Avslag 2 2 Stenåldersteknik 50–59 2903
A29747 NV Redskap 2 5 Retuscherat spånfragment  0 2904  
     (kniv?), ett bränt fragment
A29747 NÖ Avslag 30 10 Nästan allt smått 1–9 1011
A29747 NÖ Avslag 9 20 Stenåldersteknik, bl a tryckta,  20–29 2897  
     ett slipat och bränt
A29747 NÖ Avslag 23 1 Splitter 60–69 2898
A29747 NÖ Avslag 5 166 Apart från resten,  x 100 2899  
     kärnprepareringsavslag
A29747 NÖ Avslag 34 36   80–89 2900
A29747 SÖ Avslag 15 12 En del stenåldersteknik, med 80–89 1003  
     puns, några splitter
A29747 SÖ Spån 1 4   0 1004
A29747 SÖ Avslag 3 6 Vingeplattformsavslag 60–69 2905
A29747 SÖ Avslag 9 62   90–99 2906
A29747  Avslag 4 22  0 3966, 1012,  
       1015, 1025
A29747   Avslag 3 1   x 100 1023, 1026
A29747   Avslag 35 62   90–99 1577
A29747   Bergart: glättsten? 1 1 141 Tio bitar   2885
A 32600   Avslag 1 31   x 100  1574
G6156, provruta   Avslag 19 60 Flera brända 80–89 1183, 2882,  
       2883
G6156, provruta   Spån 1 4 Alt spånliknande avslag 0 2884

Tabell 37 Keramik från anläggningar ingående i hydda A21.

Anl nr/grävenhet Antal  Vikt (g) Kommentar Beräkning av antal kärl Fyndnr

A29747, NÖ kvadranten 11 24 Mellanneolitisk keramik 2 2319
A29747, SÖ kvadranten 10 60 Mellanneolitisk keramik 1 2321, 2328
A29747 1 7 Gropkeramik 1 2320
A29747 43 44 Förhistorisk keramik, ev gropkeramik 1 2322
A29747, SV kvadranten 82 218 Mellanneolitisk keramik 2 2323
G6156, provruta 32 59 Mellanneolitisk keramik 1 2315
G6156, provruta 2 1 Förhistorisk keramik 1 2911
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Anläggningen var ca 1x0,5 m stor (nord–syd) och med ett djup av omkring 0,15 m. Den 
var belägen på 7,1 m ö h. Fyllningen bestod av urlakad, brungrå, minimalt humös och 
lätt siltig sand. Anläggningen var i det närmaste helt packad med skörbränd sten. Fyn
den från den nämnda provrutan bör till största delen tillskrivas denna anläggning, el
ler möjligen delvis kulturlagret i hyddan. Fynden består bland annat av avslag (fnr 1183 
m fl) och mellanneolitisk keramik (fnr 2315 & 2911) (tabell 36 & 37). Anläggningen var 
troligen en kokgrop, men det skulle även kunna röra sig om en urlakad härd eller vär
mekälla i form av en grop med uppvärmda stenar.

Fyra makrofossilprover från hyddan skannades för makrofossil. Bara de två pro
ver från vilka material till 14Canalyser hämtades innehöll makrofossil (PM30681 & 
PM32621). Ett frö från svartkämpe och en nöt från svinmålla påträffades. Det förra är 
en indikator för öppen gräsmark och betesmark och den senare för kulturpåverkade 
miljöer. Svinmållan är dessutom ett möjligt födoämne (bilaga 4).

Utifrån fynden dateras hyddan till mellanneolitikum, och mest troligt till gropkera
misk kultur. En del av flintmaterialet, vingeplattformsavslagen och möjligen de aparta 
avslagen (fnr 2899), tyder på senare aktiviteter, något som också visas av 14Cdatering
arna av träkol från makroproverna, som gav dateringar till äldre bronsålder (tabell 38). 
Proverna insamlades från de övre delarna av fyllningen i anläggningarna, på omkring 
7 m ö h. Dateringarna gör det sannolikt att makrofossilen är från samma tid som trä
kolet, och alltså inte från mellanneolitikum.

Tvåskeppigt långhus, A32
I samband med undersökningen tolkades tre stolphål i rad (A16479, A17866 % A22183) 
på sluttningen ned mot Vesan som möjliga spår efter takbärande stolpar i ett tvåskep
pigt hus, orienterat i nordvästsydostlig riktning och beläget på mellan 6 och 6,7 m ö h 
(figur 137). Stolphålen var 0,35–0,5 m i diameter och 0,16–0,2 m djupa och ett (A16479) 
var stenskott. De var placerade på jämna avstånd (4,8 & 4,9 m) och avståndet mellan 
de yttre stolphålen var ca 11 m. Åt öster rensades ytan noga, men inga fler stolphål på
träffades som påminde om de till huset hörande. Dock fanns ytterligare två stenskodda 
stolphål i mittradens förlängning åt öster, men dessa tolkades inte som ingående i hus
lämningen. Ytan närmast schaktkanten i väster låg strax under 6 m ö h och där hit
tades varken fynd eller anläggningar. De enda fynden var tre flintavslag av kristian
stadflinta, som påträffades i det mittersta stolphålet (A17866, fnr 1042). Jordprover in
samlades från de tre stolphålen, men dessa har inte analyserats avseende förekomst av 
makrofossil och träkol.

Kulturlagret A30006 (se beskrivning nedan), som låg i anslutning till det mittersta 
stolphålet, tolkades som möjligen sammanhängande med huslämningen. Det stratigra
fiska förhållandet mellan stolphålet och kulturlagret är inte säkerställt. Anläggningarna 
dokumenterades på samma nivå och stolphålet hade en kraftigare humös fyllning, men 
gränsen mellan lagren var diffus. Antingen härrörde stolphålet, och huset, från samma 
tid som kulturlagret eller så var kulturlagret äldre. Saken är av betydelse eftersom det 
påträffades stridsyxekeramik och en spånpilspets i kulturlagret (se kapitlet Boplatsens 
kronologi och inre struktur).

I samband med rapportarbetet gjordes en fördjupad analys av huslämningen. Ytter
ligare 15 stolphål tolkades då som möjliga spår efter stolpar i huset (figur 138 & 139). Av 
dessa hade endast fyra grävts ut och fastställts som stolphål (A37153, A60357, A15860 & 
A15872) (figur 140). De var mellan 0,07 och 0,14 m djupa. De övriga stolphålen hade 

Tabell 38 14C-dateringar av träkol från anläggningar och lager ingående i hydda A21.

Lab nr Prov nr 14C år BP Kal 1σ Kal 2σ Anl nr Anl typ Material

Ua-30322 PM30681 3206 ± 30 1500–1440 BC 1530–1410 BC A29747, NÖ kvadranten Kulturlager Träkol: ek
Ua-30323 PM32621 3065 ± 31 1395–1305 BC 1420–1260 BC A32613, SV kvadranten Stolphål Träkol: ek
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Tabell 39 De 18 stolphålen som hypotetiskt tolkats som ingående i hus A32 (jfr figur 137–142).

Anl nr Typ Undersökt Undersökt andel (%) m ö h Djup (m) Fynd Kommentar

A6792 Stolphål   6,61     Mittstolpe
A6813 Stolphål   6,51     Norra väggen 
A11295 Utgår x 50 6,96     Norra väggen 
A15582 Utgår x 50 6,67     Mittstolpe
A15845 Utgår x 50 6,98     Södra väggen
A15860 Stolphål x 50 6,94 0,14   Södra väggen 
A15872 Stolphål x 50 6,88 0,10 Ett avslag, 9 g Södra väggen
A16479 Stolphål x 50 6,74 0,16   Mittstolpe, stenskott
A16562 Stolphål   6,32     Norra väggen
A17649 Utgår x 50 6,57     Södra väggen
A17866 Stolphål x 50 6,37 0,20 Tre avslag, 0,5 g Mittstolpe
A22055 Stolphål   6,19     Södra väggen
A22183 Stolphål x 50 6,05 0,16   Mittstolpe
A22518 Stolphål   6,08     Norra väggen
A30427 Stolphål   6,28     Mittstolpe
A37153 Stolphål x 50 6,83 0,12   Mittstolpe, stenskott
A60357 Stolphål x 50 6,94 0,07   Mittstolpe, stenskott
A60368 Utgår x 50 7,01    Mittstolpe

Figur 137 Plan och profiler över de 
tre stolphålen som i samband med 
undersökningen tolkades som spår 
efter mittstolpar i ett tvåskeppigt 
långhus A32. Skala 1:200.



198

Lussabacken norr

198

Lussabacken norr

N

stolphål
anläggningar
schakt

0 5 10 m

A22183

A17866A30427

A6792

A22055

A17649
A15582

A6813

A16562

A22518

A16479

A37153

A60357
A60368

A11295

A15860A15872

A15845

N

stolphål
anläggningar
schakt

0 5 10 m

Figur 139 Plan över de 18 stolphålen 
som i samband med rapportarbetet 
tolkades som möjliga spår efter stol-
par som ingått i hus A32, med anlägg-
ningsnummer. Skala 1:200.

Figur 138 Plan över de 18 stolphålen 
som i samband med rapportarbetet 
tolkades som möjliga spår efter stol-
par som ingått i hus A32. Skala 1:200.



199199

Mellanneolitikum

stolphål, undersökta
stolphål, ej undersökta
stolphål, utgått
anläggningar
schakt

N

0 5 10 m

A61661

A61647
A22127

A16542

A22490

A22610

A16444

A60386
A25539

A60273

A16515

stolphål – hus 32
härd
kokgrop
grop
kulturlager
anläggningar
sten
schakt

N

0 5 10 m

Figur 141 Plan över det tvåskeppiga 
långhuset A32 med anläggningar 
inom och i direkt anslutning till hus-
lämningen (jfr figur 139). Skala 1:200.

Figur 140 Plan över de utgrävda 
stolphålen som, enligt figur 138, tol-
kats ingå i hus A32 (svart fyllning). Ej 
utgrävda stolphål i området har grå 
fyllning och svart kontur. Stolphål 
som utgått efter undersökning har 
angivits med ljusgrå fyllning och utan 
kontur. Skala 1:200.
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antingen inte undersökts eller hade utgått efter undersökning (tabell 39). Anledningen 
till att de utgått framgår inte av dokumentationsmaterialet.

Givet denna tolkning har det rört sig om ett rektangulärt hus, omkring 15,5 m långt 
och 7,2–7,4 m brett. Det har omfattat en yta av 110–120 m2. Till formen ansluter hus
lämningen till andra mellan och senneolitiska huslämningar som undersökts i södra 
Sverige och andra delar av Skandinavien under de senaste decennierna (t ex Artursson m 
fl 2003; Björhem & Magnusson Staaf 2006; Brink 2009; Sørensen 2014, volume II:7ff). 
Hus av denna typ har vanligen haft 3–6 mittstolpar i den takbärande konstruktionen. 
Om alla de nio stolphålen längs mittraden ingått i hus A32, så som ses i figur 138, är 
oklart, men kan tyda på att den takbärande konstruktionen förstärkts.

De 18 stolphålen som hypotetiskt tolkas som ingående i huslämningen var belägna på 
nivåer mellan 7,01 m ö h, längst i öster (A60368), och 6,05 m ö h, längst i väster (A22183). 
Således var det omkring en meters nivåskillnad inom huslämningen. Då de högst be
lägna stolphålen i öster var grundare än de få undersökta stolphålen i den lägre belägna 
västra delen, är det troligt att lämningen eroderats i den högre liggande delen och att 
nivåskillnaden ursprungligen varit ännu något större (figur 142). Som framgick i kapit
let Metod och källkritik var avbaningen av området emellertid komplicerad på grund av 
den mjuka sanden och förekomsten av stora stenar och stubbar. Nivåskillnaden kan, 
åtminstone delvis, vara ett resultat av detta. Terrängförhållandena visas i figur 143.

Vid förundersökningen 2010 påträffades tre anläggningar i ett provschakt omedelbart 
öster om huslämningen, den ena av dessa fanns 2,5 m öster om det nu tolkade östligaste 
stolphålet (A60368) i huslämningens mittrad, men anläggningen var inte definierad till 
typ och återfanns inte vid slutundersökningen. De fynd som gjordes i provschakten i 
anslutning till huslämningen vid förundersökningen omfattar ett tiotal avslag och split

Tabell 40 Anläggningar belägna inom eller i direkt anslutning till hus A32. De med asterisk marke-
rade anläggningarna beskrivs nedan under rubrikerna för respektive kategori.

Anl nr  Anl typ Undersökt Djup (m) Fyndtyp

A22127 Grop - - Ett flintavslag (167 g)
A16515 Grop x 0,15 -
A25539* Grop x 0,13 MN keramik: 6 g; hasselnötskal
A16444* Grop x 0,32 13 flintavslag, en kärna & en spånskrapa: 111 g
A22490* Grop x 0,16 -
A16542 Grop - - -
A61661 Härd x 0,14 -
A61647 Härd - - -
A60273* Härd x 0,08 -
A60386* Kokgrop x 0,26 -
A22610* Kokgrop x 0,18 Två flintavslag
A30006* Kulturlager x 0,12 Tolv flintavslag; STY-keramik: 2 g; 1 spånpilspets

Figur 142 Skiss som visar nivåskill-
naden inom det ca 15,5 m långa hus 
A32, beräknad på övre nivån på stolp-
hål i husets mittaxel (anläggnings-
nummer anges nedtill i diagrammet) 
och stolphålsdjup för fem stolphål 
(jfr tabell 40).
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ter, mestadels av kristianstadflinta, och en skärva gropkeramik (se figurer i kapitlet Bo-
platsens kronologi och inre struktur).

Inom huslämningens gränser och i omedelbar anslutning till densamma fanns ett 
antal kulturlager, gropar och härdar. De omfattar, förutom kulturlagret A30006, sex 
gropar (A22490, A22127, A16515, A25539, A16444 & A16542), tre härdar (A 61661, A61647 
& A60273) och två kokgropar (A60386 & A22610) (figur 141 & tabell 40). Två gropar 
(A22127 & A16542) och en härd (A61647) undersöktes inte. De undersökta anläggning
arna var i allmänhet fyndtomma eller mycket fyndfattiga. Förutom kulturlagret A30006 
var gropen A25539, som genom keramikfynd daterats till mellanneolitikum, och gropen 
A16444, som skars av stolphålet A11295, de enda anläggningarna som möjligen haft ett 
samband med huset (figur 139 & 141). 

På grund av att denna tolkning av huslämningen gjordes i efterhand, att flera av de 
aktuella stolphålen inte grävdes ut och att fem av de som undersöktes – av okänd anled
ning – ansågs utgå, är den självfallet osäker. Symmetrin i konstruktionen och likheten 
med andra huslämningar från framför allt mellan och senneolitikum i Sydskandina
vien talar dock för att tolkningen är rimlig. Sammanfattningsvis indikerar hustypen och 
fynden av stridsyxekeramik i kulturlagret A30006 att det rört sig om ett långhus från 
stridsyxekultur. Dateringen är dock osäker och det bör påpekas att hus av denna typ 
även förekom under den tidigaste bronsåldern (period I–II) (Artursson m fl 2003; Björ
hem & Magnusson Staaf 2006; Gidlöf m fl 2006). Tre flintavslag med vingeplattform 
från hydda A21 och 14Cdateringarna av träkol från hyddorna A18 och A21 samt från 
skärvsstenshögen visar på mänsklig närvaro på platsen vid den tiden. I kapitlet Boplat-
sens kronologi och inre struktur nedan diskuteras dateringsproblematiken mer ingående.

Figur 143 Vy mot nordost över ytan 
med stråket av stenblock vid ca 7 m 
ö h (centralt i bild) inom den södra 
delen av området. De tre mittstolp-
hålen i långhuset A32 som ses i figur 
137 och stolphålen i hyddan A33 har 
markerats på fotot med stolpar. Foto: 
Blekinge museum, digital bearbet-
ning av Fredrik Larsson, Sydsvensk 
Arkeologi.



202

Lussabacken norr

202

Lussabacken norr

Gropar
I det följande redovisas fyra gropar som alla var belägna inom det område som uppfat
tades som den centrala delen av den mellanneolitiska boplatsen (figur 141).

A25539, grop
Anläggningen utgjordes av en flack, grund och i det närmaste rektangulär grop, ca 
0,95x1,35 m stor, och omkring 0,13 m djup. Den var belägen på mellan 6,7 och 6,8 m ö h, 
strax öster om hyddkomplexet A18/A33 (figur 130). Mot nordväst var nedgrävningskanten 
relativt brant och botten plan. Mot sydost var däremot kanten inte alls så distinkt, utan 
sluttade mycket svagt. Gropen var relativt fyndrik, framförallt påträffades slagen flinta, 
men även 10 keramikskärvor (tabell 41). Den slagna flintan har dessvärre förkommit. 

Fynden återfanns nästan uteslutande ytligt i anläggningen, vilket betyder att de för
modligen inte haft något med gropens primära funktion att göra. Anläggningen kan ha 
använts sekundärt som avfallsgrop eller så kan material som legat ytligt på boplatsen ha 
avsatts i den svaga sänka som återstått när gropen i det närmaste varit fylld. Gropens 
flata botten gör att den bör ha kunnat fungera som förvaringsgrop. Gropen kan knytas 
till den mellanneolitiska boplatsen, dels genom dess läge i direkt anslutning till hyd
dorna A18/A33, dels genom att den innehöll mellanneolitisk keramik.

Ett makroprov (PM25658) från gropfyllningen analyserades, vilket resulterade i att 
ett frö från en ospecificerad kålväxt, ett obestämt frö och en s k jurpa hittades (bilaga 
4). Resultatet av makrofossilanalysen och fynden av hasselnötsskal liknar förhållandena 
i hydda A18. Båda lämningarna innehöll samma komponenter, det vill säga hasselnöt, 
frö från en kålväxt och jurpor. De uppvisar därmed spår efter likriktad matberedning.

A16444, grop
Anläggningen utgjordes av en oval grop, ca 1,9x1,4 m stor och med ett djup på 0,32 m. Den 
var belägen på 6,8–6,9 m ö h, omkring 9 m nordost om hyddkomplexet A18/A33. Läget 
framgår av figur 128. Gropen hade ganska branta nedgrävningskanter och en skålad botten. 
Två lager kunde urskiljas. Överst fanns ett sekundärt fyllningslager bestående av mörk grå
brun humös lätt siltig sand med en del träkol. Detta hade karaktären av äldre matjord och 
innehöll något avslag. Primärfyllningen var gråbrun, mot kanterna brungrå, lätt humös nå
got siltig sand. Detta lager innehöll betydligt fler fynd och även en del skörbränd sten. Av
gränsningen nedåt var svår att urskilja, vilket betyder att det finns en viss risk för inblandning 
av flinta från det underliggande lagret L104 i fyndmaterialet (tabell 42). Avslagen är av både 
kristianstadflinta och sydvästskandinavisk flinta, spånskrapan av den senare flinttypen och 
kärnan av den förra. Utifrån flintteknologin dateras gropen till sannolikt mellanneolitisk tid. 

Stolphålet A11295, som var beläget i norra kanten av gropen och som enligt tolkningen 
av det tvåskeppiga långhuset A32 kan ha ingått i huslämningen, skar gropen och torde 
därmed ha varit yngre (figur 139 & 141).

Tabell 41 Fynd från gropen A25539.

Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

Flinta - - Förkommen -
Keramik 10 6,0 Mellanneolitisk keramik 2331
Hasselnötskal 1 0,5  2912

Tabell 42 Fynd av flinta från gropen A16444.

Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr

Avslag 13 26 1018, 1037
Kärna 1 67 1019
Spånskrapa 1 18 1020
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A27735, grop
Anläggningen utgjordes av en oval grop, ca 0,8x1,1 m stor och med ett maximalt djup 
på 0,18 m. Den var belägen på 6,9–7 m ö h och mitt emellan hyddkomplexet A18/A33 
och hydda A21 (figur 130). Gropens botten var i det närmaste helt flat. Åt söder och öster 
anslöt den till stenblock, vilka här utgjorde gropens kant. Detta var samma ansamling 
av stenblock som låg i direkt anslutning till hyddan A21. Liksom för gropen A25539 kan 
gropens flata botten tolkas som att den från början varit en förvaringsgrop. I detta fall 
har man även kunnat utnyttja befintliga stenblock som gropkant för att därmed även 
få ytterligare stabilitet.

Formen i plan skiljde sig från den närliggande gropen A25539, men dessa anläggningar 
hade ett par saker gemensamt. Båda hade plan botten, de var relativt fyndrika och fyn
den låg ytligt. En skillnad var att A27735 innehöll en betydligt större mängd keramik än 
A25539. Det för A25539 förda resonemanget om gropen som en svacka vari fynd hamnat 
sekundärt är aktuellt även här. De påträffade fynden (tabell 43), kunde inte direkt kny
tas till gropens funktion. Keramiken utgörs av stridsyxekeramik, troligen från ett kärl. 
Några skärvor har horisontella kamintryck under mynningen (se kapitlet Fynden). Av
slagen är av både kristianstadflinta och sydvästskandinavisk flinta. Utifrån keramiken 
dateras gropen till mellanneolitikum, sannolikt till mellersta delen av stridsyxekultur.

A22490, grop
Anläggningen utgjordes av en i det närmaste rektangulär nedgrävning, ca 2,45x1,45 m 
stor och med ett djup på ca 0,16 m. Den var belägen på 6–6,1 m ö h och endast ett par 
meter norr om den förmodade huslämningen, A32 (figur 128, 141, 144 & 145). Nedgräv
ningskanterna var relativt branta och botten i det närmaste helt flat. Fyllningen ut
gjordes av humös, något sotig sand. Gropen hade mycket tydliga nedgrävningskanter, 
vilket indikerade att den fyllts igen strax efter att den grävts. Anläggningens form och 
distinkta gränser väckte misstanken om den kunde vara en grav. Den grävdes därför ut i 
sin helhet och fyllningen sållades, men förutom träkol påträffades inte några fynd. Uti
från fyllningens karaktär och läget dateras gropen preliminärt till mellanneolitikum. 
Mindre än en meter söder om gropen fanns två stolphål, men dessa undersöktes inte.

Tabell 43 Flinta och keramik från gropen A27735.

Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

Avslag 7 1,5  1002, 1009
Keramik 45 30 Stridsyxekeramik, bl a med kamintryck  2326

Figur 144 (till vänster) Gropen 
A22490 i plan. Vy mot nordost. Foto: 
Blekinge museum

Figur 145 (till höger) Gropen A22490, 
sektion i södra delen, då två kvadran-
ter hade grävts. Vy mot nordväst. 
Foto: Blekinge museum.
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Härdar och kokgropar
Anläggningarna i boplatsområdet var mycket urlakade och det var problematiskt att 
kategorisera dem. Dock förefaller det ha funnits två olika typer av eldrelaterade anlägg
ningar på ytan. Dels fanns det anläggningar som var mer eller mindre packade med 
skörbränd sten, generellt med mycket litet eller inget träkol, dels fanns det enstaka, näs
tan helt stenfria anläggningar, som hade en något sotig fyllning. Utifrån denna skillnad 
delades anläggningarna preliminärt in i kokgropar och härdar. Kokgropar definierades 
som anläggningar som till större delen innehöll skörbränd sten, men vars fyllning inte 
uppvisade några tecken på eldning i form av sot och träkol. Härdar definierades som 
anläggningar med sotig fyllning och visst innehåll av träkol.

De fyra kokgroparna som redovisas nedan var belägna ett tiotal meter nordost om hyd
dorna i ett område där det f ö endast fanns en grop (A16444), medan de två härdarna låg i 
omedelbar anslutning till hyddorna. Anläggningarnas läge framgår av figur 128 och för ett 
par anläggningar av figur 141. Två andra härdar i närområdet, A22475 och A4048, skiljde 
sig något från de övriga. De var betydligt mörkare i fyllningen och mer kolbemängda. 
Troligen var de yngre än de urlakade, sannolikt neolitiska, härdarna, och möjligen från 
bronsålder. I vad som tycktes vara utkanten av det mellanneolitiska boplatsområdet fanns 
ytterligare härdar med sådan betydligt mörkare fyllning, både åt söder och åt nordost.

Kokgropar
A7472
Anläggningen var rundoval, ca 0,4–0,5 m i diameter och 0,18 m djup. Den var belägen 
på 6,7 m ö h. Nedgrävningskanterna var relativt branta och botten skålad. Den inne
höll humös sand och mycket skörbränd sten. Formen, djupet och avsaknaden av träkol 
gör det troligt att anläggningen var en kokgrop.

A22610
Anläggningen var rund, ca 0,65 m i diameter och 0,18 m djup (figur 141). Den var be
lägen på 6,7 m ö h. Nedgrävningskanterna var relativt branta och den hade en skålad 
botten. Anläggningen innehöll humös sand och mycket skörbränd sten, men inga trä
kolsbitar. Två flintavslag påträffades i fyllningen (fnr 1027).

A23825
Anläggningen var rund, ca 0,5 m i diameter och 0,17 m djup. Den var belägen på 6,8 m 
ö h. Nedgrävningskanterna var branta och botten var skålad. Fyllningen utgjordes till 
största delen av skörbränd sten och den låg i och överlagrades delvis av rännan A22571 
(se nedan). Anläggningen överlagrades även av kulturlagret (L101), som innehöll mel
lanneolitisk keramik och slagen flinta. Endast ett större flintavslag påträffades (fnr 1039).

A60386
Anläggningen var rund, ca 0,8 m i diameter, och hade ett djup av 0,26 m. Den var be
lägen på ca 6,8 m ö h och inom utbredningen av hus A32 (figur 141). Nedgrävningskan
terna var relativt branta, botten var skålad och den var fylld med skörbränd sten. Den 
övriga fyllningen bestod av brungrå, lätt humös sand som i det närmaste var omöjlig att 
skilja från det omkringliggande lagret. På ett ställe påträffades lite träkol.

Härdar
A60273
Anläggningen var belägen inom utbredningen av hus A32 (figur 141). Den var avlång 
och mätte 1,3x0,4 m i ungefär nordsydlig riktning. Den var 0,08 m djup och belägen på 
ca 6,6 m ö h. Formen var flack och fyllningen utgjordes av brungrå svagt humös och 
lätt sotig sand med träkol.
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A27753
Anläggningen var belägen strax öster om hydda A18/A33. Den var rund, ca 0,8 m i dia
meter, och 0,17 m djup. Den var belägen på 6,8 m ö h. I profil var den skålformad och 
den innehöll ganska mycket skörbränd sten. Fyllningen utgjordes av brungrå, något so
tig lätt humös sand med enstaka träkolbitar. Fynden utgörs av tre keramikskärvor (fnr 
2325), som bedömts som mellanneolitiska och sannolikt härrör från ett och samma kärl. 
Anläggningens form i plan och profil påminde om anläggningarna som benämnts som 
kokgropar, men då den innehöll en del träkol och var något sotig rörde det sig sanno
likt om en urlakad härd.

Ränna och kulturlager
A22571, ränna
Anläggningen utgjordes av en nordvästligsydostlig grund ränna, fylld med ljusgrå hu
mös sand. Den var belägen invid den östra schaktkanten och fortsatte utanför under
sökningsområdets gräns (figur 128). Det humösa lagret mätte ca 4,5x0,5 m och var 0,08 
m djupt. Ungefär mitt på var rännan bredare, ca 1,3 m (”centralgropen”). I denna del, 
och delvis överlagrad av rännan, påträffades en kokgrop (A23825, se ovan). Rännan över
lagrade också ett litet stolphål (A6887).

Anläggningen låg ungefär i sluttningens längdriktning, på mellan 7 och 6,7 m ö h, 
vilket möjligen kan tolkas som att det rört sig om en igenfylld erosionsränna efter vat
ten som runnit ned längs sluttningen. Något som talar mot detta är emellertid den re
lativt stora fyndmängden. Den slagna flintan från den östra delen av anläggningen och 
den anslutande ytan nordost där om är till största delen bränd (tabell 44). Keramiken 
från rännan och lagret L101 ovan densamma har bedömts som dels allmänt förhisto
risk och dels mellanneolitisk (tabell 45). Anläggningen dateras till mellanneolitikum 
utifrån keramiken.

A30006, kulturlager
Anläggningen utgjordes av ett kulturlager i sluttningen på den södra delen av lokalen 
(läget framgår av figur 128 & 137). Det var beläget på 6,1–6,4 m ö h. Lagret var ca 3,2x2,8 
m stort och 0,12 m djupt och mycket svåravgränsat. Formen i profil var flack och bott
nen var relativt flat. Den oregelbundna formen och frånvaron av synliga nedgrävnings
kanter tyder på att det var en kulturlagerrest som avsatts i en svacka. Under lagerresten 
påträffades några färgningar som möjligen var stolphål. Detta tyder på att det skulle 

Tabell 44 Slagen flinta från rännan A22571.

Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

Avslag 14 14 Mycket bränt. Från östra delen av anl 1030, 1035
Annan skrapa 1 16 Tydliga bruksskador 1031
Avslagskärna 1 46 Märklig glans 1032
Avslag 15 7 Från centralgropen 2876, 2879
Övrigt 2 2 Från centralgropen 2877
Splitter 4 1 Från centralgropen 2878
Spån 2 4 Från centralgropen 2880, 2881

Tabell 45 Keramik från rännan A22571 och från lager L101 ovan rännan.

Kontext Fyndtyp Antal  Vikt (g) Kommentar Fyndnr

A22571 Keramik 8 2 Mellanneolitisk keramik 2332
L101 Keramik 3 1 Förhistorisk keramik 2350
L101 Keramik 2 1 Förhistorisk keramik, troligen  2351 
    mellanneolitisk
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kunna röra sig om en hyddlämning. De möjliga stolphålen dokumenterades inte och 
tolkningen är därför osäker. Eftersom lagret var beläget inom området för det förmo
dade mesulahuset (A32) är en annan möjlig tolkning att det var en kulturlagerrest som 
avsatts i ett nedtrampat parti i huset (se Tvåskeppigt långhus, A32 ovan). Det stratigrafiska 
förhållandet mellan mittstolphålet i det förmodade huset (A17866) och kulturlagret är 
inte säkerställt. Anläggningarna dokumenterades på samma nivå och stolphålet hade 
en kraftigare humös fyllning, men gränsen mellan fyllningslagren var diffus i profil (jfr 
figur 137). Antingen härrörde stolphålet, och det förmodade huset, från samma tid som 
kulturlagret eller så var huset anlagt senare.

I kulturlagret påträffades 12 flintavslag, varav ett par är svallade och troligen härrör 
från det underliggande sandlagret (L104), en spånpilspets av Btyp (jfr kapitlet Fynden 
nedan) och två skärvor kamornerad stridsyxekeramik, troligen från ett kärl (tabell 46). 
Keramiken tyder på att lagret härrör från mellanneolitikum B, stridsyxekultur.

Tabell 46 Flinta och keramik från kulturlager A30006.

Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

Avslag 12 102 Några svallade 869, 959, 1022, 1033, 
    1038, 1572
Spånpilspets, B-typ 1 3  1571
Keramik 2 2 Stridsyxekeramik, troligen från 2316  
   ett kärl

A6700

A32212

C33471

C33280

C33473

grop
anläggning
profil

N

0 1 2 m

Figur 146 Plan över A33212 med lä-
get för de profiler som ses i figur 147. 
Observera att kulturlagret A6700 
överlagrade gropen. Skala 1:50.
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A33212, grop med härd i norra delen
Denna anläggning var, i motsats till övriga mellanneolitska anläggningar, belägen på 
ett flackt parti i den norra delen av undersökningsområdet, inom den del som utgjorde 
åkermark före undersökningen (figur 148). Anläggningens övre yta var belägen på ca 3,7 
m ö h. Detta är anmärkningsvärt, med tanke på att strandlinjen under mellanneoliti
kum beräknats till, som lägst, ca 4,5 m ö h (jfr figur V i kapitlet Klimat, strandförskjut-
ning etc). Se vidare diskussionen i kapitlet Strandlinjer under mellanneolitikum.

Anläggningen sågs i plan som en oregelbunden färgning som var ca 3x2,2 m stor (fi
gur 146). Den grävdes till 50 %. Fyllningen utgjordes av sotig sand och djupet uppgick 
till maximalt 0,28 m. Bottnen var mycket ojämn, något som tydde på att det i själva 
verket rörde sig om flera sammanhängande anläggningar. Den sydöstra delen var den 
djupaste och där påträffades några eldpåverkade stenar, en del träkol samt en ansamling 
keramik (figur 147, tabell 47). Denna del av anläggningen tolkas som en möjlig härd
grop. Ett par möjliga stolphål framträdde i profilerna som drogs genom anläggningen, 
men de var osäkra och bildade inget tolkningsbart mönster. I övrigt var anläggningen 
relativt flack och grund. Fyllningen var över lag relativt sotig. Centralt i gropen, där ke
ramiken och stenarna påträffades, var fyllningen något mörkare. Möjligen var detta en 
separat grop. Keramikskärvorna påträffades 0,15–0,2 m ned i gropen och de torde här
röra från den primära gropfyllningen. Keramiken bedöms som troligen mellanneolitisk.
Ovanpå anläggningen fanns ett kulturlager (A6700), som tolkats som tillhörande järn
åldersboplatsen, och som vid schaktningen visade sig innehålla även mellanneolitisk 
keramik. Detta lager var beläget på omkring 3,9 m ö h. Anläggningen låg ungefär mitt 
i den spridning av mellanneolitisk keramik som fanns på den norra delen av lokalen (se 
avsnittet Keramiken nedan).

Sammanfattningsvis utgjordes A33212 av en sammansatt anläggning, bestående av 
en härdliknande grop, ett par grundare rännor samt eventuellt ett par stolphål. Det är 
inte uteslutet att det rört sig om någon form av hydda. Baserat på keramiken kan läm
ningen dateras till mellanneolitikum, och, baserat på nivån, mest sannolikt till perioden 
mellan ca 2700 och 2600 f Kr, dvs början av mellanneolitikum B, då regressionen efter 
transgressionen L4 nådde sin lägsta nivå (jfr figur I i kapitlet Klimat, strandförskjutning 
etc). Det bör noteras i sammanhanget att en stor skärva gropkeramik (85 g, fnr 620) på
träffades som ett lösfynd i ett kulturlager från järnålder ca 15 m ostnordost om gropen 
på nivån +4,1 m ö h (jfr figur 148).

C33471 mot söder

C33473 mot västC33280 mot öst

0 0,5 1 m

keramik 33282

Tabell 47 Keramik från A33212.

Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

Keramik 17 172 Troligen mellanneolitisk 2254

Figur 147 Profiler genom A33212. 
Skala 1:20.
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4 m

5 m

A33212
F620

A11209

anläggning/grävenhet
sten
schakt
utbredning lager 101
höjdkurva
anläggning/grävenhet med stridsyxekeramik
stridsyxekeramik
anläggning/grävenhet med gropkeramik
gropkeramik
anläggning/grävenhet med mellanneolitisk keramik
mellanneolitisk keramik

0 25 50 m

N

Figur 148 Plan över Lussabacken 
norr med nivåkurvorna 4 och 5 m ö 
h samt läget för fynd av stridsyxeke-
ramik (röd punkt), gropkeramik (blå 
punkt) och mellanneolitisk keramik 
(grön punkt) från både förundersök-
ning och slutundersökning samt an-
läggningar och grävenheter innehål-
lande keramik av respektive kategori 
(linjer i samma färgkod som för punk-
terna). Fyndnummer 620 är en lösfun-
nen skärva gropkeramik som väger 
85 g. Anläggningen A11209 inom det 
södra områdets norra del är ett röj-
ningsröse. Träkol av ek från en mark-
yta under röset daterades till mel-
lanneolitikum (Ua-44186: 4086±45 
BP, motsvarande 2870–2480 BC kal 
2σ). Anläggningen med mellanneoli-
tisk keramik längst norrut i området 
var en recent störning och kerami-
ken däri var således omlagrad, men 
detta illustrerar förekomsten av mel-
lanneolitisk keramik på låga nivåer i 
områdets norra del. Skala 1:1 000.
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FYNDEN
Fyndmaterialet från neolitikum utgörs huvudsakligen av slagen flinta och keramik. Det 
finns också en del bergartsmaterial i form av en knacksten, en slipsten och två löpare. I 
detta kapitel presenteras och diskuteras fynden med fokus på boplatsens karaktär och 
datering samt kulturgruppsindelningen under mellanneolitikum. Fyndens rumsliga 
spridning visas och diskuteras mer ingående i kapitlet Boplatsens kronologi och inre struk-
tur. Fynden från hyddorna beskrivs ovan under respektive hyddlämning och diskuteras 
nedan i kapitlet Jämförelse av hyddorna.

Keramiken
Av den mellanneolitiska keramik som påträffades vid förundersökningen år 2010 be
dömdes 11 skärvor, 26 g, vara stridsyxekeramik, och 10 skärvor, 62 g, vara gropkeramik 
(Brorsson 2010:284)2. Två skärvor (fnr 6) är osäkra på grund av den vittrade dekoren. 
Keramiken från förundersökningen härrör till största delen från en ansamling påträffad 
i ett av förundersökningsschakten, omkring 10 m norr om skärvstenshögen (figur 148 
& tabell 48; jfr även figur 123). En gropkeramisk skärva (fnr 13) påträffades i ett kultur
lager beläget på norra delen av lokalen, invid den västra schaktkanten (Rudebeck m fl 
2010a:22). Åtta av de 11 skärvorna stridsyxekeramik härrör från ytan av ett stolphål som 
inte undersöktes vid förundersökningen och som inte återfanns vid slutundersökningen.

Enligt Torbjörn Brorssons analys av keramiken från slutundersökningen har 426 
skärvor med en vikt av 947 g klassificerats som mellanneolitisk (bilaga 3). Det mesta ut
görs av oornerade bukskärvor, som daterats utifrån godstypen. Den keramik som kun
nat bestämmas närmare består till lika delar av stridsyxekeramik och gropkeramik, sett 
till beräknat antal kärl, nämligen sju av varje. Den totala vikten av stridsyxekeramiken 
är 52 g fördelat på 79 skärvor, medan den för gropkeramiken är 137 g och 60 skärvor. 
En förklaring till denna olikhet är att gropkeramik generellt sett är betydligt grövre i 
godset (muntligen Torbjörn Brorsson 2012). Man kan alltså förvänta sig en viktmässig 
övervikt av gropkeramik även om det ursprungliga antalet kärl varit detsamma. Det 
bör dock noteras att en lösfunnen skärva gropkeramik från norra delen av området (fnr 
620) väger 85 g (figur 148).

Från förundersökningen och slutundersökningen hittades således sammanlagt 1035 
g mellanneolitisk keramik (447 skärvor). Av dessa har 78 g (90 skärvor) karaktäriserats 
som stridsyxekeramik och 199 g (70 skärvor) som gropkeramik (figur 149). Tillsammans 
motsvarar detta 26,7 % av den mellanneolitiska keramiken, beräknat på vikt, och 35,8 
%, beräknat på antalet skärvor. Den möjliga gropkeramiken från hydda 21 (fnr 2322; 44 
g/43 fragment) är inte medräknad här.

Samtliga skärvor av stridsyxekeramik och fem av de sju koncentrationerna av grop
keramik från slutundersökningen påträffades på den yta som tolkats som den centrala 
 
2 Observera att sju skärvor gropkeramik (fyndnummer 25) saknas i Brorssons redovisning i förunder

sökningsrapporten.

Tabell 48 Mellanneolitisk keramik från förundersökningen 2010.
Kontext Ornering  Antal Vikt (g) Typ Fyndnr
A16031, stolphål Snöre  7 9 Stridsyxekeramik 9
A16031, stolphål Snöre i vinkelband  1 13 Stridsyxekeramik 16
Fyndenhet 16029 Snöre i vinkelband 1 3 Stridsyxekeramik 18
Fyndenhet 16028 Snöre  2 1 Stridsyxekeramik 23
Fyndenhet 16038 Mynning, vittrad dekor 2 20 Gropkeramik? 6
Fyndenhet 15613 i A15594 Oornerad bukbit 1 7 Gropkeramik 13
Fyndenhet 16629 Mynning, rektangulära gropar 7 35 Gropkeramik 25
Totalt  21 88  
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på den mellanneolitiska boplatsytan (figur 128). Dessutom påträffades där 23 skärvor, 
548 g, som bedöms vara mellanneolitiska. Ytterligare 16 skärvor, 23 g, som bedömts som 
förhistoriska återfanns också inom ytan. Spridningen av de sistnämnda skärvorna över
ensstämmer väl med spridningen av den mellanneolitiska keramiken. Det är därför san
nolikt att även merparten av den keramik som kategoriserats som förhistorisk till största 
delen härrör från denna tidsperiod.

Den täta koncentrationen av mellanneolitisk keramik – och även slagen flinta – norr 
om skärvstenshögen, som var påtaglig vid förundersökningen (figur 123 & 148), känns 
inte igen från slutundersökningen. Vid slutundersökningen var mellanneolitiska skärvor 
spridda över större delen av den yta som även uppvisade en förtätning av slagen flinta. 
Det förekom dock vissa koncentrationer, framförallt i och omkring hyddorna.
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Figur 149 Diagrammet visar förhål-
landet mellan vikt och antal frag-
ment för stridsyxekeramik respek-
tive gropkeramik från förundersök-
ningen och slutundersökningen sam-
mantaget på Lussabacken norr. No-
tera att en lösfunnen skärva grop-
keramik (fnr 620) från norra delen av 
lokalen väger 85 g. Exkluderas den 
blir vikten gropkeramik 114 g och 69 
skärvor.

Figur 150 Fördelningen av mellan-
neolitisk keramik med ornering från 
förundersökningen och slutunder-
sökningen på Lussabacken norr. STY 
= stridsyxekeramik, GRK = gropkera-
mik.
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En relativt liten andel av den mellanneolitiska keramiken från förundersökningen 
och slutundersökningen sammantaget är ornerad, 145 g av sammanlagt 1035 g (14 %) 
och 105 av sammanlagt 447 skävor (23,5 %) (figur 150 & 151a–d). Därutöver finns 2 
skärvor om 3 g från slutundersökningen som har otydlig ornering, möjligen i form 
av vinkelband. Den kamornerade och snörornerade keramiken är kategoriserad som 
stridsyxekeramik och den gropornerade, vinkelbandsornerade och nagelintrycksorne
rade som gropkeramik.

Utifrån kärlgodset och dekoren på den kamornerade keramiken dateras den av Brors
son till den mellersta delen av stridsyxekulturen. Avsaknaden av chamotte i magringen 
i den godsanalyserade skärvan (fnr 2326) tyder på mellersta eller senare delen av strids
yxekultur. Enligt godsanalysen var skärvan av stridsyxekeramik och skärvan av grop
keramik (fnr 2374) mycket lika och kärlen har sannolikt tillverkats inom samma om
råde (bilaga 3).

Precis som vid förundersökningen påträffades även vid slutundersökningen mellan
neolitisk keramik som föll utanför huvudkoncentrationen (figur 148). I norra delen av 
området, inom delen som utgjordes av åker före undersökningen, påträffades nio mel
lanneolitiska skärvor, varav två bedömts som gropkeramik (fnr 620 & 2262). Till dessa 
kan läggas den förmodat mellanneolitiska keramiken (172 g) från den ovan beskrivna 
anläggningen A33212 samt 4 g keramik från en recent störning (A31200) norr där om.

Flintan
Den slagna flintan från den södra delen av Lussabacken norr insamlades från prov
rutor, punktinmätta fyndenheter samt grävenheter och fyndenheter i utgrävda an
läggningar. Flintan registrerades först översiktligt, med en grundindelning i avslag, 
spån, typologiskt bestämbara redskap, kärnor och övriga flintor. Därefter registre
rades typen av redskap samt typen av flinta, enligt indelningen i kristianstadflinta 
och sydvästskandinavisk senon och danienflinta (fortsättningsvis benämnd sydväst
skandinavisk flinta). Flintor från provrutor och andra grävenheter registrerades in
ledningsvis efter andelen kristianstadflinta (% av totalt antal), men för i stort sett alla 
punktinmätta fyndenheter och grävenheter i hyddlämningar registrerades antalet 
flintor av respektive flinttyp.

I det följande redovisas fynden av flinta utifrån olika kontexter och perspektiv. Först 
redovisas flintan från det översta humusskiktet (L100) och kulturlagret (L101). Flintans 
sammansättning i respektive lager jämförs avseende flinttyp och andelen redskap mm. 
Syftet är att utreda den kronologiska relationen mellan flintan i de båda lagren samt att 
ge en generell bild av flintmaterialet från området. Därefter redovisas typologiskt och 
kronologiskt betydelsefulla flintredskap från olika kontexter och sist resultatet av en 
översiktlig teknologisk analys av flintan från hyddlämningarna.

A

B

C D

Figur 151 Ornerad mellanneolitisk 
keramik från slutundersökningen. 
A) Stridsyxekeramik med kamorne-
ring (fnr 2909) från L100, till vänster, 
och gropkeramik (fnr 2320) från gro-
pen A29747 i hydda A21, till höger. B) 
Stridsyxekeramik med horisontell 
kamornering under mynningen (fnr 
2326) från gropen A27735, belägen 
mellan hyddkomplexet A18/A33 och 
hyddan A21. C) Kamornerad stridsyx-
ekeramik (fnr 2316) från kulturlagret 
A30006. D) Stridsyxekeramik med ka-
mornering, påträffad i lager L100, ca 4 
m öster om hyddan A21 (fnr 2340). Ka-
mornerad stridsyxekeramik, påträf-
fad i ytan av hyddkomplexet A18/A33 
(fnr 2357). Vinkelbandsornerad grop-
keramik, påträffad norr om skärv-
stenshögen i lager L101 (fnr 2318). 
Foto: Blekinge museum.

1 cm
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Flintan i L100 och L101
Den punktinmätta flintan från L100 och L101 är relativt enhetlig och troligen är den 
huvudsakligen från mellanneolitisk tid. Den överlägset största mängden slagen flinta 
påträffades i övergången mellan L100 och L101. Det är därför sannolikt att fynden från 
de båda lagren till största delen härrör från samma fas av aktiviteter i området.

Fördelningen mellan kristianstadflinta och sydvästskandinavisk flinta är relativt 
jämn (figur 152) och de två flinttyperna uppvisar en likartad spridning (figur 153).3 
Dock kan man notera en förtätning av kristianstadflinta kring hyddan A21 och under 
skärvstenshögen. Redskap och spån i båda lagren är till övervägande delen tillverkade 
av sydvästskandinavisk flinta, medan flertalet kärnor är av kristianstadflinta (tabell 49 
& figur 154).

Flintan som insamlades från provrutorna i L100 och L101 har en stark övervikt för 
kristianstadf linta. Detta beror sannolikt på att man i provrutorna grävt sig ned under 
det svagt färgade mellanneolitiska kulturlagret och i transgressionssanden påträf
fat f linta från äldre tidsperioder, sannolikt främst från senmesolitikum (se kapitlet 
Senmesolitiskt lager ovan). Av detta skäl används inte f lintan som insamlats från 
provrutorna i den rumsliga analysen av f lintspridningen på den mellanneolitiska 
boplatsen.

Merparten av kärnorna, spånen och flintredskapen påträffades inom den uppskat
tade utbredningen av kulturlagret L101 (tabell 49). Ser vi till den slagna flintans fördel
ning mellan L100 och L101 framträder en del smärre skillnader. Andelen avslag av kris
tianstadflinta från L100 är något högre än andelen i L101 (figur 155). Skillnaden är inte 
stor, men eftersom det inte rör sig om två tydligt åtskiljda lager så kan inga markanta 
skillnader förväntas. Med tanke på att det fanns spår efter aktiviteter under bronsål
der på platsen kan flinttypernas fördelning i L100 möjligen tolkas som att flintan från 
lagret delvis härrör från denna tid. I områden där kristianstadflinta förekommer som 
råmaterial i marken har man under bronsåldern använt denna flinta i större utsträck
ning än annan flinta (Edring 2004; Helgesson m fl 2014). Med stor sannolikhet har 
människorna i Vesanområdet efter neolitikum – eller snarare efter det att man upp 

3 Det ska påpekas att inte riktigt alla avslag från L100 och L101 blev föremål för bedömning avseende 
flinttyp. Det är förklaringen till att antalet flintor som anges i figur 125 i inledningen är något högre 
än antalet som anges i figur 152, 155a och 155b. 
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Figur 152 Sydvästskandinavisk flinta 
och kristianstadflinta från punktin-
mätta fyndenheter och provrutor i 
lager L100 och L101 på Lussabacken 
norr.
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hörde med neolitisk flintteknik – enbart använt kristianstadflinta (muntligen Anders 
Högberg 2012).

Ser man till fördelningen mellan flinttyperna avseende vikt i stället för antal så blir 
resultatet helt annorlunda. Medelvikten för bitar av slagen sydvästskandinavisk flinta 
är ca 7,5 g medan den för kristianstadflinta är ca 10,5 g. Motsvarande förhållande be

anläggning
sten
utbredning, lager 101
schakt
sydvästskandinavisk flinta
kristianstadflinta

N

0 10 20 m

Figur 153 Samtliga punktinmätta 
fynd av kristianstadflinta och syd-
västskandinavisk flinta i södra de-
len av området. Prickarna represen-
terar huvudsakligen ett fynd, i något 
fall 2–4 fynd. Skala 1:750.
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träffande endast avslagen är 4,75 respektive 7,4 g. Snittvärdena är baserade på 144 av
slag av sydvästskandinavisk flinta och 128 avslag av kristianstadflinta från L101. En 
skillnad i råmaterialens beskaffenhet utgör åtminstone en del av förklaringen. Ett ge
nomsnittligt avslag av kristianstadflinta tenderar att bli tjockare än motsvarande i syd
västskandinavisk flinta (muntligen Anders Högberg 2012). Kanske förelåg det också en 
skillnad i attityd gentemot råmaterialen som gjort att man behandlat de olika flintsor
terna på olika sätt.

Spridningen av spån var relativt jämn över boplatsytan, men en något förhöjd före
komst kunde skönjas vid hyddorna (figur 156). Även redskap var spridda över ytan, men 
med en något förhöjd förekomst vid hyddorna och strax söder där om. Detta återspeg
lar väl spridningen av fynden generellt i området. Kärnorna var däremot relativt jämnt 
spridda över ytan.

Ett intressant fenomen beträffande flintkärnorna är att de vid flera tillfällen hittades 
på i övrigt fyndtomma ytor. Det mest uppenbara exemplet på detta gällde området just 
norr om hyddorna, där en kärna låg ensam på en närmast cirkulär yta med en diameter 
på omkring 2,5 m. Utanför denna påträffades relativt mycket flinta (figur 156). Detta 
mönster upprepades på flera ställen, om än något mindre uppenbart och med mindre 
avstånd mellan kärnan och övriga flintfynd. Ungefär hälften av kärnorna låg åtskiljda 
från avslagen eller tillsammans med något enstaka avslag, men separerat från de tätare 
avslagskoncentrationerna. Utan vidare analyser kan det inte avgöras om mönstret var 
slumpmässigt, om det hörde samman med tafonomiska processer eller om det var ut
tryck för något kulturbundet beteende.

Figur 154 Några spån från den mel-
lanneolitiska boplatsytan. Från vän-
ster: fnr 875 (L100), fnr 444 (L100), fnr 
412 (A15568, stolphål) och fnr 556 
(L101). Foto: Blekinge museum.

Tabell 49 Samtliga fynd av respektive flintkategori och flintsort som påträffades i punktinmätta fyndenheter inom den södra delen av Lus-
sabacken norr. I den tredje kolumnen från vänster anges hur många fynd av varje kategori som påträffades inom den uppskattade utbred-
ningen av kulturlagret L101. OBS! antalet i denna kolumn avser alltså inte enbart fynd som relaterats till kontexten L101 (inklusive A18010, 
som är en del av L101). I kategorin skrapor ingår 7 avslagsskrapor, 1 spånskrapa och 4 annan skrapa.

Flinta Antal Varav påträffade inom Antal kristianstadflinta Antal sydvästskandinavisk flinta 
  beräknad utbredning av L101

Spån 36 31 6 30
Skrapa 12 11 4 8
Tjocknackig yxa 3 3 0 3
Retuscherat spån 3 3 1 2
Tvärpil 1 1 0 1
Kärnor 12 11 9 3

1 cm
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Flintredskap
Från boplatsen finns fyra delar av yxor av sydvästskandinavisk flinta, varav en utgörs 
av ett spån. Yxtyperna har inte kunnat bestämmas närmare än till tjocknackiga yxor 
med fyrsidig slipning. Detta innebär att det är yxor av Btyp, enligt Vang Petersens ty
pologi. Denna typ av yxor förekommer främst i östra Danmark, i Skåne och på Born
holm, och de dateras till mellanneolitikum, framför allt till mellan ca 3000 och 2600 f 
Kr (Vang Petersen 1993: 112).

Den mest intakta yxan (fnr 637) från boplatsen påträffades i L101, alldeles i anslut
ning till hydda A18/A33 (figur 157a–e). Yxan är slipad på både bred och smalsidor, nacken 
har huggits av och eggdelen har använts som knacksten eller krossten. Avslagsnegativ 
från tillhuggningen före slipningen finns kvar på ytan, men yxan har dessutom hug
gits om efter slipningen. På grund av att yxan blivit föremål för sekundär omhuggning 
och användning är det oklart hur den har sett ut i ursprungligt skick. Det är möjligt 
att den varit tvär eller håleggad – det är framför allt den något brantare vinkeln mot 
eggpartiet från ena långsidan som tyder på det (se figur 157c). Tjocknackiga håleggade 
yxor förekom inom både gropkeramisk kultur och stridsyxekultur, medan tjocknackiga 
räteggade yxor brukar föras till gropkeramisk kultur, men de har sannolikt även fun
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nits inom stridsyxekulturen, även om de där inte har använts i gravsammanhang. De 
räteggade yxorna av Btyp dateras av Ebbesen främst till början av mellanneolitikum 
B, dvs från ca 2800 f Kr och ett par århundraden framåt (Brink 2009:84ff). Samman
fattningsvis kan yxans kronologiska och kulturella hemvist inte fastställas närmare än 
sannolikt till första halvan av mellanneolitikum B.

Figur 156 Spridningen av spån, av-
slagsskrapor och kärnor av flinta i 
södra delen av Lussabacken norr. 
Skala 1:750.
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Figur 157 Tjocknackig flintyxa med 
fyrsidig slipning (fnr 637). Det ne-
dersta detaljfotot är inte i skala. Foto: 
Blekinge museum.

1 cm
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De övriga yxfynden utgörs av en eggdel av en tjocknackig flintyxa (fnr 443) med fyr
sidig slipning från lager L100, en plattformskärna (fnr 743), som tillverkats av en fyrsidigt 
slipad tjocknackig yxa, från L101, och det ovan nämnda spånet (fnr 2813), som huggits 
från en slipad yxa (figur 158). Spånet är retuscherat runt om. Det finns även avslag och 
spån med slipyta från L100 och L101 samt från anläggningar ingående i hyddorna och 
ett par andra anläggningar. Att slipade yxor använts som kärnor är något som ansetts 
känneteckna flinthanteringen inom gropkeramisk kultur (Bagge & Kjellmark 1939:76), 
men veterligen finns detta inte belagt i mer sentida studier. Det kan noteras att samtliga 
tjocknackiga yxor och yxdelar från Lussabacken norr, liksom flertalet avslag och spån 
med slipytor, påträffades i anslutning till hyddområdet. I hyddlämningarna påträffades 
gropkeramik och i andra anläggningar och provrutor i närheten påträffades stridsyxeke
ramik. Således fanns det inte någon tydlig rumslig koppling mellan just gropkeramik 
och sekundär användning av slipade yxor på platsen.

Tre tvärpilspetsar påträffades i området, en i L101 (fnr 795, egentligen en skevpil till
verkad av ett spån), och två (fnr 2824 & 2825) i en provruta (grävenhet 351) i L100. Den 
ena av de sistnämnda är tillverkad av ett avslag och den andra av ett spån. Pilspetsarna 
kan inte dateras närmare och deras kronologiska sammanhang är osäkert på grund av 
förekomsten av senmesolitiska lämningar i sanden under kulturlagret L101.

En spånpilspets av Btyp (fnr 1571) i kulturlagret A30006 dateras till mellanneoliti
kum (figur 159). Enligt Malmer finns det typ Bspetsar i de gotländska stridsyxegravarna, 
men inte i de klassiska hockergravarna (Malmer 1975:83). Han säger dock på annan plats 
(ibid 105f) att stridsyxekulturens spånpilspetsar inte går att skilja från spånpilspetsar som 
påträffas i sammanhang med de andra neolitiska kulturerna. Spånpilspetsar av denna 
typ har, enligt nyare forskning, inte någon klar kulturell tillhörighet. De förekommer 
inom trattbägarkultur, såväl som inom gropkeramisk kultur och stridsyxekultur (Iver
sen 2014:189). På Lussabacken norr kan vi dock ana ett samband mellan pilspetsen och 
stridsyxekultur genom att det i det aktuella kulturlagret även hittades kamornerad 
stridsyxekeramik (figur 151c).

Utifrån genomgången av flintan från L100, L101 och redovisningen av flintredska
pen från boplatsen kan sägas att människorna som vistades på Lussabacken norr under 
mellanneolitikum i stor utsträckning hade med sig färdiga redskap – och sannolikt även 
spån – av sydvästskandinavisk flinta till platsen, medan de använde den lokala kristian

B

C

Figur 159 En spånpilspets av B-typ 
(fnr 1571) från kulturlagret AL30006. 
Foto: Blekinge museum.

Figur 158 A) Eggdel av fyrsidigt sli-
pad tjocknackig yxa (fnr 443). B) 
Kärna tillverkad av en fyrsidigt sli-
pad tjocknackig yxa (fnr 743). C) Ett 
retuscherat spån (fnr 2813) från L101, 
som slagits från en slipad yxa. Foto: 
Blekinge museum.

A 1 cm

1 cm
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stadflintan som råmaterial för tillverkning av skärande eggar för tillfälligt uppkomna 
behov. Den sydvästskandinaviska flintan förefaller över lag att ha bearbetats med en 
mer avancerad teknik, medan kristianstadflintan hade bearbetats med en grövre teknik.

Flintan från hyddorna
Flintan från hyddlämningarna studerades av Anders Högberg med syfte att undersöka 
eventuella teknologiska dateringsmöjligheter. Detta är av intresse bland annat på grund 
av de motsägelsefulla dateringarna, där fyndmaterialet från hyddorna pekar på mellan
neolitikum och 14Cdateringarna på äldre bronsålder. Resultatet av denna specialstudie, 
som endast förmedlades muntligen, redovisas nedan.

Merparten av flintmaterialet från hyddorna var inte möjligt att datera utifrån diag
nostiska teknologiska detaljer. Majoriteten av det som gick att identifiera avseende tek
nologi indikerar att flintan slagits under stenålder och i vissa fall mer specifikt under 
neolitikum, fram till och med bronsålderns period I. En del av materialet kunde med 
relativt stor säkerhet dateras till mellanneolitikum. Fem stora avslag av kristianstadflinta 
(fnr 2899) och tre avslag med vingeplattform (fnr 2905) bryter dock mönstret. I hydda 
A21 hittades tre avslag med vingeplattform, som generellt dateras till senneolitikum eller 
bronsålderns period I, möjligen t o m period II. Så få avslag säger dock inte så mycket, 
eftersom de kan förekomma sporadiskt även under andra perioder, men då mer slump
mässigt. De är då ett resultat av att man använt sig av en för tidsperioden atypisk tek
nik. Det rör sig om endast tre avslag i förhållande till omkring 15 andra som vittnar om 
en mer entydig datering till neolitikum (muntligen Anders Högberg 2012 & Bo Knarr
ström 2013). Avslagen med vingeplattform är de enda flintföremålen som i någon mån 
överensstämmer med 14Cdateringarna av träkol från hyddorna, vilka hamnade i äldre 
bronsålder. De fem stora avslagen från hyddan A21 som härrör från prepareringen av en 
kärna kan också möjligen härröra från tiden efter mellanneolitikum. För övrigt finns 
det inget i flintmaterialet som tyder på aktiviteter på platsen efter bronsålderns period 
I. Eftersom större delen av flintan inte var daterbar utifrån teknologiska drag kan det 
dock inte uteslutas att man slagit flinta på platsen även under andra tidsperioder (munt
ligen Anders Högberg 2012).

Sammanfattningsvis var det generella intrycket av analysen att det teknologiskt sett 
rör sig om ett enhetligt material som slagits under stenålder, eller senast under period I 
av bronsåldern. Delar av materialet uppvisar för neolitikum typisk teknik (muntligen 
Anders Högberg 2012). Flintan från hyddorna tyder inte på någon omfattande produk
tion av flintredskap. Snarare tyder den på att man har vårdat och retuscherat om sina 
medhavda redskap. Inte heller tyder detta flintmaterial på någon långvarig bosättning, 
utan istället på att man har besökt platsen under en kort tid och att man då haft med 
sig de redskap man behövt samt att man slagit flinta för tillfälligt uppkomna behov av 
t ex skärande eggar.

Bergartsföremål
Det är relativt få bergartsföremål som kan föras till den mellanneolitiska boplatsen. 
Det rör sig om två löpare (fnr 638 & 790, varav den senare är tveksam) och en glättsten 
(fnr 1181) från det centrala boplatsområdet, en knacksten (fnr 947) från A18010, under 
skärvstenshögen, samt en slipsten (fnr 786) från nära den västra schaktkanten och ut
anför den beräknade utbredningen av kulturlagret. Löparna tyder på matberedning i 
anslutning till långhuset A32.

DATERING
Dateringen av den mellanneolitiska boplatsen baseras framför allt på fynden från kul
turlager och anläggningar, men en 14Cdatering av träkol från en markyta under ett 
röjningsröse är också relevant i sammanhanget, liksom strandlinjeberäkningen gäl
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lande mellanneolitikum. 14Cdateringar av träkol från hyddlämningarna visade på äldre 
bronsålder, vilket föranleder en källkritisk diskussion.

Fyndmaterialet i både kulturlager, hyddor och andra anläggningar kan huvudsakli
gen dateras till mellanneolitikum. Stridsyxekeramiken kan möjligen ges en något snävare 
datering. Enligt Torbjörn Brorsson kan den kamornerade keramiken, utifrån kärlgodset 
och dekoren, dateras till den mellersta delen av stridsyxekulturen, medan avsaknaden 
av chamotte i magringen i den godsanalyserade skärvan tyder på den mellersta eller se
nare delen av stridsyxekulturen (bilaga 3). Underlaget är dock magert (en godsanalyse
rad skärva) och dateringen därför hypotetisk. Flintan möjliggör inte närmare dateringar 
än till mellanneolitikum, möjligen till första halvan av mellanneolitikum B. I A30006 

hydda A18/A33

hydda A21

Ua-30323

Ua-30322
Ua-30321
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Figur 160 Plan över hyddorna A18/
A33 och A21. Rött kors anger läget 
för de makrofossilprover från vilka 
träkol för 14C-datering hämtades. 
Ett av proven togs från ett stolphål 
(A27943) i hydda A18. För dateringen 
av proverna, se respektive anlägg-
ningsbeskrivning. Skala 1:100.
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påträffades en spånpilspets och kamornerad stridsyxekeramik, vilket tillsammans ty
der på mellersta eller senare delen av stridsyxekultur. Sammantaget indikerar fynden en 
datering till stridyxekulturens mellersta eller senare del, från ca 2600 f Kr eller senare.

Den ovan nämnda 14Canalysen av träkol från markytan under ett röjningsröse från 
järnålder (A11209) gav en bred datering till 2870–2480 BC kal 2σ (Ua44186: 4086±45 
BP), dvs från slutet av mellanneolitikum A till mellersta delen av mellanneolitikum B. 
Träkolprovet mättes in på nivån 4,23 m ö h, vilket är lågt i förhållande till den beräknade 
strandlinjen under den aktuella tiden, som ska ha varierat mellan +4,6 m ö h omkring 
2800 f Kr och 4,72 m ö h omkring 2500 f Kr och varit som lägst däremellan, +4,5 m ö 
h, 2700 och 2600 f Kr (jfr figur V i kapitlet Klimat, strandförskjutning etc). Med tanke 
på detta är det troligt att träkolet avsattes under perioden med lägst vattenstånd, vilket 
motsvarar den tidiga till den mellersta delen av mellanneolitikum B. Strandlinjeproble
matiken diskuteras vidare i kapitlet Strandlinjer under mellanneolitikum.

I samband med utgrävningen föreföll dateringen av hyddorna att vara relativt oprob
lematisk och det var därför mycket överraskande att de fyra 14Cdateringarna visade 
på äldre bronsålder (se kapitlet Bronsålder). 14Canalyserna gjordes på träkol av ek (3 
prover) och lind (1 prov). Av de fyra 14Cdateringarna gjordes två på träkol från prover 
tagna i hydda A18 (figur 160). Träkolet kom i båda fallen från makrofossilprover, det ena 
från ett av de bakre, centrala stolphålen (A27943) i rännan (A29691) och det andra från 
denna rännas sydvästra del. I dessa prover hittades inga fröer. De andra två proverna va
rifrån träkol daterades hämtades från hydda A21. Det ena i ett stolphål längst in i hyd
dan, (A32613) och det andra från fyllningen (A29747). Provet från stolphålet innehöll ett 
frö från svartkämpar (Plantago lanceolata), vilket indikerar öppen gräsmark och betes
mark. Det andra provet innehöll ett frö av svinmålla (Chenopodium album), som indike
rar kulturmark och upptrampade miljöer kring bebyggelse (bilaga 4). Fröerna från A21 
rimmar väl med vad man kan förvänta sig av ett bronsålderslandskap med betesmark, 
även om sådana förhållanden också skulle kunna ha funnits under mellanneolitikum.

Sammanfattningsvis finns det flera, om än inte entydiga, indikationer på att den 
mellanneolitiska boplatsen varit bebodd under minst två faser. Utifrån stratigrafiska 
förhållanden och den typologiska dateringen av stridsyxekeramiken till 2600 f Kr el
ler senare torde gropkeramiken härröra från en äldre fas än stridsyxekeramiken. Detta 
diskuteras vidare i kapitlet Boplatsens kronologi och inre struktur nedan.

FÖRUNDERSÖKNINGEN I FÖRHÅLLANDE TILL SLUTUNDERSÖKNINGEN
Det föreligger en viss diskrepans mellan fynd och anläggningsspridningen om man 
jämför resultaten från slutundersökningen med de från förundersökningen. Bilden är 
emellertid inte helt tydlig, framförallt eftersom inga förundersökningsschakt grävdes 
i det område som vid slutundersökningen visade sig var mest rikt på fynd och anlägg
ningar (jfr figur 123). Det var i två schakt norr om skärvstenshögen som de största fynd
koncentrationerna påträffades vid förundersökningen och det tycktes även vara en an
samling av anläggningar där. Vid slutundersökningen hittades ett par anläggningar i 
området, dock inte alls speciellt många och de som påträffades korrelerar dåligt med de 
från förundersökningen. Vid slutundersökningen återfanns inte heller liknande mäng
der fynd i detta område som vid förundersökningen. I den norra delen av dessa schakt 
påträffades vid förundersökningen 59 fynd, medan samma yta vid slutundersökningen 
bara innehöll 17 fynd. Samma förhållande rådde beträffande anläggningarna. Vid för
undersökningen var de nio och vid slutundersökningen endast två till tre. Angående 
resten av ytan överensstämmer fyndfrekvensen någorlunda väl mellan förundersök
ningen och slutundersökningen.

En förklaring till att det på de ovan nämnda ytorna påträffades så mycket mindre 
fynd vid slutundersökningen kan tillskrivas den fyndförande horisontens stratigrafiska 
läge direkt under humusskiktet. Detta har gjort ytan extra känslig för störning i sam
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band med schaktning. På ytor som schaktats två gånger är risken för störning självfallet 
större. Ännu viktigare är det att poängtera att den ringa tjockleken på den fyndförande 
delen av lagret gjort att det varit extra känsligt för störning. Uppenbarligen har inte 
mycket av lagret funnits kvar på dessa delar av ytan i samband med slutundersökningen. 
Även olikheten i antal anläggningar mellan förundersökning och slutundersökning kan 
delvis förklaras av att det nämnda området schaktades två gånger. I det stora hela gav 
dock förekomsten av fynd och anläggningar vid förundersökningen en någorlunda bra 
återspegling av boplatsens utbredning, så som den framträdde vid slutundersökningen.

Tolkningsdiskussion
STRANDLINJER UNDER MELLANNEOLITIKUM
Den mest dramatiska förändringen i naturmiljön under mellanneolitikum för männis
korna kring Vesan torde ha varit strandlinjeförskjutningen mellan ca 2900 och 2800 f Kr, 
från 5,38 till 4,64 m ö h (jfr figur V i kapitlet Klimat, strandförskjutning etc). Det är dock 
inte troligt att den mellanneolitiska boplatsen på Lussabacken norr härrör från denna 
tid eftersom både fynden och läget för vissa anläggningar talar för en senare datering.

Som påtalades ovan i kapitlet Datering finns en 14Cdatering av träkol till mellan
neolitisk tid. Kolet härrör från en markyta under ett röjningsröse (A11209). Det insam
lades på nivån 4,23 m ö h och daterades till 2870–2480 BC kal 2σ (Ua44186: 4086±45 
BP), dvs slutet av mellanneolitikum A till mellersta delen av mellanneolitikum B. Om 
träkolsprovet härrör från en mellanneolitisk markyta, vilket inte kan fastställas med 
säkerhet, innebär det att den skulle ha varit belägen på en lägre nivå än den beräknade 
strandlinjen under den aktuella tiden (tabell 50). 

Att regressionen kan ha nått lägre ned än den beräknade nivån, sannolikt till strax 
under 4 m ö h, indikeras även av lösfunna skärvor av mellanneolitisk keramik, varav 
några skärvor gropkeramik (fnr 620 & 2262), samt en grop (A33212) med mellanneoli
tisk keramik i norra delen av lokalen (jfr figur 146–148). Gropen var belägen på 3,7 m 
ö h. Om den typologiska dateringen är korrekt och keramiken inte är omlagrad torde 
det innebära att vattennivån vid åtminstone något tillfälle under mellanneolitikum va
rit lägre än 4 m ö h. Det ska dock noteras att den norra delen av lokalen hade påverkats 
starkt av senare bosättningar och modern plöjning, som medfört att föremål hade om
lagrats och förflyttats över ytan. Att den mellanneolitiska keramiken var spridd över en 
sluttning kan också ha bidragit till att föremålen spridits. På grund av senare aktiviteter 
och odling under modern tid i området är det möjligt att anläggningen ursprungligen 
anlagts på en något högre nivå och att den förstörts i den övre delen.

Sammanfattningsvis tyder 14Cdateringen av träkol från markytan under röjningsrö
set, fynden av mellanneolitisk keramik och nivån för gropen A33212 på att vattenståndet 
under första delen av mellanneolitikum B vid någon tidpunkt varit lägre än den beräk
nade strandlinjenivån på 4,5 m ö h. Den mest troliga tiden för detta är 2700–2600 f Kr, 
då regressionen efter den fjärde transgressionsfasen (L4) beräknats ha nått sin lägsta nivå.

Tabell 50 Beräknade strandlinjer i västra Blekinge under mellanneolitikum B, jfr figur V i kapitlet 
Klimat, strandförskjutning etc och referenser i figurtexten.

Tid (f Kr) Beräknad strandlinjenivå (m ö h)

 2800 +4,64
 2700 +4,50
 2600 +4,50
 2500 +4,72
 2400 +4,83
 2300 +4,84
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JÄMFÖRELSE AV HYDDORNA
De båda hyddorna A18 och A33, som legat på samma plats, förefaller att ha haft likar
tade grundplaner. Detta gäller framför allt i den östra delen och fram emot hyddornas 
mitt. En tydlig, om än flack, ränna avslutade de båda hyddorna i den östra delen. Båda 
tycks ha haft stolpar både i rännan och mitt för rännans öppning i jämnhöjd med dess 
avslutningar. Dessutom hade de ytterligare ett centralt stolphål, indraget mot hyddans 
bakre del, vilka troligen var spår efter takbärande stolpar. Stolphålen i rännornas bakre, 
centrala del bildar i båda fallen en linje med stolphålen längre fram i hyddorna.

Kortsidan utan ränna var något olika utformad i de båda hyddorna. Hydda A18 av
slutades där med ett dubbelstolphål i linje med hyddans centralaxel. Hydda A33 avslu
tades däremot med tre stolpar satta i en rät vinkel med spetsen utåt. Denna placering 
var i princip identisk med stolphålen i hydda A21, beträffande både mått och vinkel (se 
anläggningsbeskrivningen beträffande problematiken kring stolparna).

De båda hyddorna A18 och A33 hade dessutom en härd belägen ungefär i rännans 
avslutning nära dess norra del. Om man stått inne i hyddorna, med rännan bakom sig, 
har respektive härd alltså legat till höger. Denna sistnämna detalj i hyddornas grundplan 
är något som också kan ses i hydda A21. Den hade en kokgrop eller härd (A1001552) i 
sin främre del, ut mot öppningen relativt nära den högra kanten, sett inifrån hyddan. 
Hydda A21 har på flera punkter skiljt sig markant från hyddorna A18 och A33, bland 
annat genom att den haft ett nedsänkt golv och i konstruktionen inkorporerade sten
block. Den hade även uppförts med färre och glesare stående stolpar. Dessutom var den 
riktad åt motsatt håll.

De båda hyddorna A18 och A33 hade troligen öppningar åt väster, ut mot vattnet. 
Åtminstone hade båda haft en helt stängd del i öster. Hydda A21 hade tvärt om haft 
sin öppning mot öster, upp mot slänten, alltså en från vind mer skyddad orientering, 
dock med sämre möjlighet till översikt av omgivningen. Att ha bra sikt över land
skapet och, framförallt i detta fall, över vattnet och kustlinjen borde vara att föredra 
om man utnyttjat platsen för jakt och fiske, framför allt under delar av året då väd
ret varit förhållandevis gynnsamt. Under vinterhalvåret, däremot, har man sanno
likt velat undvika att ha öppningen ut mot öppet vatten. Det är därför sannolikt att 
de olika hyddtyperna använts vid olika årstider. De båda rännförsedda hyddorna har 
förmodligen lämpat sig bäst för vistelser under sommarhalvåret. Hydda A21 bör ha 
varit något mindre utsatt för väder och vind och därmed mer anpassad för vistelser 
under kallare årstider.

I flintmaterialet kan en del utläsas beträffande den inre strukturen i hyddorna. Be
träffande hyddorna A18 och A33 saknas detaljerad information om fyndspridningen 
eftersom spåren var komplexa och svårutredda. Det är dock tydligt att andelen splitter 
var betydligt högre i lagret framför rännan (A29691), dvs den yngre hyddans (A18) ba
kre del. I hydda A21 påträffades den största mängden flinta i den nordöstra kvadranten, 
alltså nära öppningen, på ytan bredvid kokgropen/härden. En stor andel av flintmate
rialet härifrån är splitter. Tendensen beträffande förekomsten av splitter tycks alltså ha 
varit lik den i hydda A18.

När det gäller förhållandet mellan olika typer av flinta i hyddorna skiljer sig mönstret 
något mellan hydda A21 och de båda andra. Fyndmaterialet från A18/A33 är samman
slaget på grund av att lämningarna delvis grävdes ut som en enhet. Här var det jämnt 
över ytan en övervikt för avslag av kristianstadflinta, de utgör 80–89 %. Beträffande 
större delen av hydda A21 var det också en övervikt av kristianstadflinta. Undantaget 
var den fyndrikaste delen i nordost. Endast 1–9 % av avslagen och splittren därifrån är 
av denna flinttyp. Skillnaden var mest markant i jämförelse med den nordvästra kva
dranten. Hela 90–99 % av avslagen därifrån är av kristianstadflinta.

Sammanfattningsvis tycks grundplanen i A18 och A33 ha varit ungefär densamma, 
medan hyddan A21 på flera sätt skiljde sig från dessa, men troligen har man använt sig 
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av hyddorna på liknande sätt. Som tidigare nämnts har förmodligen större delen av 
flintbearbetningen företrädelsevis skett nära hyddornas öppning, medan man eldat i 
den inre delen.

BOPLATSENS KRONOLOGI OCH INRE STRUKTUR
Som framgått av redovisningen ovan fanns det en tydlig koncentration av både fynd 
och anläggningar till området kring hyddlämningarna och huslämningen på den mel
laneolitiska boplatsen. Den centrala boplatsytan kännetecknades framförallt av ett mar
kant större antal stolphål jämfört med omkringliggande ytor (figur 128 & 137). Det 
fanns även andra typer av anläggningar som uppvisade tydliga rumsliga mönster. På 
den östra delen av boplatsytan, mer eller mindre i ett nordsydligt stråk, låg kokgropar 
och kokgropsliknande anläggningar (figur 128). Härdar och härdliknande anläggningar 
fanns på den västra och södra delen av densamma. De båda östligaste härdarna på den 
centrala boplatsytan (A6754 & A6939) hade dock en mer sotbemängd fyllning och var 
troligen från en senare period. Skillnaden i rumslig spridning mellan kokgropar och 
härdar kan möjligen tolkas som en funktionsmässig indelning av ytan. Eftersom det 
saknas närmare dateringar av dessa anläggningar är de dock svårtolkade i relation till 
de andra lämningarna på platsen.

Att området kring hyddorna och huslämningen varit den centrala aktivitetsytan 
framgår även av koncentrationen av fynd till detta område samt av att den tjocknackiga 
yxan, de två fragmentariska flintyxorna och spånet som slagits av en slipad yxa påträf
fades där, liksom även merparten av flintorna med slipytor. Dessa fynd kan dock inte 
dateras närmare än till mellanneolitikum. De data vi har att tillgå för att kunna tolka 
boplatsens struktur, kronologi och bosättningsfaser är därför främst de rumsliga och 
stratigrafiska relationerna mellan fynd av stridsyxekeramik och gropkeramik.

Någon tydlig rumslig uppdelning avseende de punktinmätta fynden av stridsyxe
keramik och gropkeramik i lager L100 och L101 kunde inte konstateras, med undantag 
för att endast gropkeramik påträffades inom den norra delen av lokalen. När man ser 
på spridningen av samma keramiktyper i de undersökta anläggningarna inom det cen
trala boplatsområdet framträder dock ett mönster. Två anläggningar innehöll enbart 
stridsyxekeramik, A30006 och A27735, och två eller tre andra innehöll gropkeramik, 
hyddorna A18/A33 och A21. Huruvida hyddan A18/A33 enbart innehöll gropkeramik 
är dock inte helt klarlagt, eftersom det påträffades en ansamling stridsyxekeramik (fnr 
2357) ytligt i anslutning till lämningen. Även om det inte kan fastställas med säkerhet 
att keramik av respektive typ varit exklusivt knuten till enskilda anläggningar är det 
möjligt att detta varit fallet. Dessvärre var inte de 14Cdaterade träkolsproverna från de 
aktuella lämningarna till någon hjälp avseende boplatsens kronologi, eftersom de da
terades till äldre bronsålder.

Utifrån dessa iakttagelser, och tillsammans med den typologiska dateringen av strids
yxekeramiken till den mellersta – senare delen av mellanneolitikum B, är det troligt att 
hyddlämningarna med gropkeramik representerar den äldsta bosättningen på platsen 
(figur 161). Den konventionella dateringen av gropkeramisk kultur är 3300–2800 f Kr, 
men dessa gränser är, liksom period och kulturgruppsindelningen i stort under mel
lanneolitikum, föremål för kritisk diskussion (t ex Iversen 2014).

Lämningar och fynd av mellanneolitisk keramik, varav en del gropkeramik, i norra 
delen av undersökningsområdet (figur 148) kan tolkas som att man vid någon tidpunkt 
under mellanneolitikum har kunnat vistas på så låga nivåer som under 4 m ö h. Enligt 
strandförskjutningskurvan för västra Blekinge bör det ha varit vid tiden då strandlin
jen stod som lägst, dvs mellan ca 2700 och 2600 f Kr, alltså något senare än vad den 
konventionella dateringen av gropkeramisk kultur medger. Dateringen av träkolet från 
markytan belägen på ca 4,20 m ö h till 2870–2480 BC kal 2σ (Ua44186) tyder också 
på aktivitet på platsen i samband med att strandlinjen legat lägre än 4,5 m ö h. På grund 
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Figur 161 Den centrala mellanneo-
litiska boplatsytan på Lussabacken 
norr under den äldsta fasen med hyd-
dor, som på typologiska grunder da-
terats till gropkeramisk kultur. Även 
anläggningar med keramik som inte 
har kunnat bestämmas närmare än 
till mellanneolitikum är med på pla-
nen, liksom punktinmätta fynd av så-
dan keramik. Skala 1:250.
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Figur 162 Den centrala delen av den 
mellanneolitiska boplatsytan under 
den yngsta fasen med ett långhus 
(stolphål med svart fyllning), som till-
sammans med keramik i anslutande 
anläggningar, daterats till stridsyxe-
kultur. Även anläggningar med kera-
mik som inte har kunnat bestämmas 
närmare än till mellanneolitikum är 
med på planen, liksom punktinmätta 
fynd av sådan keramik. Skala 1:250.



227227

Mellanneolitikum

av de osäkra kontexterna för gropkeramiken i den norra delen av området kan det emel
lertid inte uteslutas att keramiken omlagrats i samband med senare aktiviteter. Sam
manfattningsvis är det möjligt att hyddorna på Lussabacken norr byggdes och bebod
des av människor med en gropkeramisk hantverkstradition så sent som omkring 2700 
f Kr, men det kan inte uteslutas att det var tidigare.

Den bosättning som representeras av huslämningen (A32) torde ha ägt rum senare. 
Utifrån husets utformning, enligt den mest generösa tolkningen, och den kamornerade 
keramiken i A30006 är det troligt att den ägde rum under den mellersta eller senare de
len av mellanneolitikum B, omkring 2600 f Kr eller senare (figur 162). Ett långhus tyder 
på en permanent bebyggelse och det kan därför tyckas förvånande att det inte gjordes 
fler fynd av stridsyxekeramik på platsen (jfr figur 149). Att stridsyxekulturens boplat
ser i allmänhet är fyndfattiga är dock allmänt känt (t ex Artursson m fl 2003; Brink 
2009). Detta kan möjligen sättas i samband med olika sedvänjor avseende avfallshan
tering inom å ena sidan trattbägarkulturen och den gropkeramiska kulturen och å an
dra sidan stridsyxekulturen, där de senare ska ha ”städat” efter sig och lämnat få spår 
(Andersson 2003:262).

Spridningen av litiska fynd såsom yxdelar, slipade avslag och bergartsredskap, upp
visar inga tydliga mönster, förutom att de två löparna och en glättsten påträffades i an
slutning till långhuset A32 och att slipade avslag framför allt förekom i och i anslutning 
till hydda A18/A33 (figur 163).

Sammanfattningsvis antyder förekomsten av gropkeramik och stridsyxekeramik i 
separata anläggningar inom boplatsområdet på att grupper av människor med keramik 
av respektive typ vistats på platsen vid olika tillfällen. Med tanke på de få skärvorna är 
tolkningen dock osäker. Det finns inga flintföremål som säkert kan dateras närmare el
ler föras till endera av de mellanneolitiska kulturgrupperna. De litiska fynden uppvisade 
inte heller någon entydig anknytning till endera hyddorna eller långhuset. Keramiken 
från hyddlämningarna tyder på att grupper med gropkeramik vistats på platsen, kanske 
vid upprepade tillfällen. Hyddorna användes sannolikt före det att långhuset byggdes, 
vilket troligen var under den mellersta eller senare delen av mellanneolitikum B. Som 
framgår av en jämförelse mellan figur 161 och 162 tycks det som att boplatsaktiviteterna 
under den senare fasen haft en något större utbredning åt söder.

Ovanstående tolkningar utmanas dock av det faktum att fyra 14Cdateringar av trä
kol från hyddorna A18/A33 och A21 hamnade i äldre bronsålder, varav en i period I, två 
i period I–II och en i period II–III. Det var träkol av lind och ek som daterades. Båda 
arterna har hög egenålder, vilket medför att det är osäkert om det är tiden för aktivite
terna som daterats. Det är möjligt att man eldat med gammalt trä under senare perio
der. Hur det än förhåller sig med detta är det tydligt att hyddområdet använts under 
bronsålderns början och det är möjligt att det då också byggts hyddor på platsen. Spe
ciellt läget för hydda A21, intill markfasta block och stenar, torde ha utgjort en lämplig 
plats, som kan ha återanvänts vid flera tillfällen. Träkol kan ha hamnat i fyllningslager 
i äldre hyddlämningar då man vistades på platsen före, och senare i samband med, byg
gandet av skärvstenshögen. Något som talar för det senare är att träkolet av björk från 
kokgropen A23060 i skärvstenshögen har en identisk datering som träkolet av ek från 
ett stolphål i A21 (bilaga 13). Då kokgropen, på stratigrafiska grunder, tolkats som en 
av de yngsta i skärvstenshögen är det dock sannolikt att det är en varierande egenålder 
i det daterade materialet som är förklaringen till detta (se kapitlet Bronsålder nedan). 
Förutom dateringarna är det tre vingeplattformavslag från hydda A21 som tyder på ak
tiviteter under äldre bronsålder.

Det tolkade tvåskeppiga huset A32 kan på typologiska grunder dateras till perioden 
mellanneolitikum–period II av äldre bronsålder. Som framgått ovan finns det indika
tioner på att huset var från mellanneolitikum, men det kan inte uteslutas att det istället 
var från äldre bronsålder. Det finns inget fyndmaterial som kan dateras till senneoli
tikum från platsen, något som gör det mindre troligt att huset var från den tiden. Det 
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är inte troligt att hyddorna och huset varit i bruk samtidigt, eftersom avståndet mellan 
husets södra vägg och hyddorna torde ha varit endast en meter eller mindre. Om hyd
dorna byggts och brukats under bronsålderns period I–II bör huset inte ha varit från 
den tiden, men om hyddorna inte har bebotts, utan hyddområdet istället brukats för 
andra ändamål, så kan huset ha stått på platsen då.

Som har framgått av ovanstående resonemang kan den kronologiska sekvensen på 
platsen inte fastställas med säkerhet, utan måste bli hypotetisk. Fynden, de rumsliga och 
stratigrafiska förhållandena i området kring hyddorna och huset samt dateringarna av 
träkol från hyddorna och skärvstenshögen tyder på 1) att hyddorna byggts och brukats 
under mellanneolitikum av människor som använt gropkeramik, 2) att huset byggts 
något senare under perioden av människor som använt stridsyxekeramik, 3) att hydd
området använts under period I–II av bronsåldern och 4) att skärvstenshögen byggts 
något senare, troligen vid övergången mellan period II och III, omkring 1300 f Kr (jfr 
kapitlet Bronsålder nedan). Ett alternativ till de två sista händelserna är att hyddområ
det använts i samband med att man byggde skärvstenshögen och att man då bland an
nat eldat gammalt trä av ek och lind.

JÄMFÖRELSE MED ANDRA LOKALER
För att kunna sätta in de neolitiska lämningarna på Lussabacken norr i ett större per
spektiv görs i detta kapitel en översiktlig jämförelse med andra lokaler som undersöktes 
inom E22projektet: Norjeskogen med Norjegravfälten, Pukavikskogen och Gustavs
torpsvägen (Victor m fl under utgivning, a; Victor m fl under utgivning, b; Ericson & 
Henriksson 2015). Det som jämförs är utformningen av hus och hyddor, andra läm
ningar från samma tid på de respektive platserna, platsernas läge i landskapet samt fö
rekomsten av mellanneolitisk keramik. Tillsammans ger dessa faktorer fingervisningar 
om platsernas karaktär.

Det är problematiskt att skapa kronologiska typologier rörande hyddor, vindskydd 
och liknande konstruktioner. Uppenbarligen kan de ha konstruerats på flera olika sätt 
under en och samma tidsperiod, men det har också förekommit likartade konstruktio
ner under många olika tidsperioder (t ex Biwall m fl 1997; Artursson m fl 2003; Hade
vik 2009). Det finns flera möjliga orsaker till detta, t ex platsens läge i landskapet, den 
lokala tillgången på byggnadsmaterial och syftet med vistelsen.

Som framgår av figur 164 torde Lussabacken norr ha varit en plats som varit utsatt 
för väder och vind, medan Norjeskogen med Norjegravfälten och Pukavikskogen haft 
mer skyddade lägen. Gustavstorpsvägens läge invid en liten våtmark innanför kusten 
har också varit mer skyddat. Kanske ser vi här en av förklaringarna till att hyddorna på 
Lussabacken norr varit mer gediget konstruerade än hyddorna på de andra platserna. Å 
andra sidan har det utsatta läget inte hindrat människor från att bygga ett långhus på 
platsen, sannolikt under senare delen av mellanneolitikum. Det ligger nära tillhands 
att sätta detta i samband med Lussabackens framträdande läge ur kommunikativ syn
punkt och stridsyxekulturens anknytning till vattenburna färder, som avspeglas i de 
båt eller kanotgravar, som har uppmärksammats under senare tid (Björk & Wickberg 
2014). Den drygt 30 m höga Lussabacken torde ha varit ett välkänt landmärke för alla 
som färdats inomskärs i den vik eller det sund i Littorinahavet som Vesan utgjorde vid 
den aktuella tiden (jfr kartan 2800 f Kr i figur III i kapitlet Klimat, strandförskjutning 
etc). Vid vattenburna färder mellan södra delen av Vesan och passagen i nordost, ut mot 
öppet hav, har man passerat Lussabacken. Platsen hade ett gynnsamt läge för en över
blick över transporter och färder i området.

Ett annat särdrag gällande denna plats är dess läge i anslutning till den breda viken 
åt nordost, ett läge som, enligt Anders Fischer (2007), varit lämpligt för fiske. Fischers 
tolkning gäller kustnära mesolitiska boplatser, men de naturliga förutsättningarna för 
gynnsamt fiske torde ha gällt även under senare perioder.

Figur 163 (till vänster) Den centrala 
delen av den mellanneolitiska bo-
platsytan med hus A32 och hyddorna 
A18/A33 och A21 samt punktinmätta 
och grävenhetsrelaterade fynd av ke-
ramik (endast mellanneolitisk kera-
mik, gropkeramik och stridsyxeke-
ramik) och diverse litiska fynd. Skala 
1:120.



230

Lussabacken norr

230

Lussabacken norr

Figur 164 LIDAR-karta över Vesan-
området med strandlinjen på 4 m ö h 
samt läget för undersökningslokaler 
inom E22-projektet där det påträffa-
des lämningar och fynd från neolitisk 
tid. Terrängmodellen är framställd av 
Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad, på grundval av LIDAR-data 
[© Lantmäteriet i2012/892]. Skala 
1:50 000.
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De mellanneolitiska bosättningarna på Lussabacken norr kan således sättas i sam
band med fiske och kommunikation över Vesans vatten. De andra platserna med mel
lanneolitiska lämningar som undersöktes inom E22projektet hade en annan karaktär. 
På Norjeskogen dokumenterades sex hyddor, som bedömts vara neolitiska (Victor m fl 
under utgivning, a). De hade olika konstruktion, men flertalet utgjordes av cirkulära 
eller Dformade stolpstrukturer. De var belägna på södra delen av området på nivåer 
mellan 6,3 och 7 m ö h och i samma område som bland annat två, möjligen tre, långhus 
från tidig eller mellanneolitikum, en döslämning från sent tidigneolitikum–början av 
mellanneolitikum och tre gravar från stridsyxekultur. De tvåskeppiga långhusen har 
daterats på typologiska grunder till tidig eller mellanneolitikum. De hade haft rundade 
gavlar och torde därmed ha varit äldre än hus A32 på Lussabacken norr. Även hyddorna 
på Norjeskogen förefaller över lag att ha varit äldre än de på Lussabacken norr. Framför 
allt var platsen av en helt annan karaktär än Lussabacken norr. Långhus, monument 
och gravar samt ett stort och mycket fyndrikt kulturlager (figur 165) tyder på att detta 
var en plats som bebotts och besökts för andra syften än sluttningen vid Lussabacken. 
De tre gravarna från stridsyxekultur har daterats till den senare delen av mellanneoli
tikum och huset på Lussabacken norr och gravarna på Norjeskogen kan således vara 
från samma tid.

En rumslig analys av ett stolphålsområde på Norjeskogen visade att det också kan 
ha funnits flera faser av ett tvåskeppigt långhus med raka gavlar på platsen. Tolkning
arna är dock hypotetiska och huslämningarna är osäkra. Två 14Cdateringar av träkol 
av ek från två stolphål som skulle ha ingått i ett par av de tolkade husen hamnade i slu
tet av mellanneolitikum–början senneolitikum (Ua46318: 2480–2280 BC kal 2σ), res
pektive senare delen av senneolitikum (Ua46316: 2030–1880 BC kal 2σ). Den äldre da
teringen (Ua46318) är dessutom samtidig med dateringen av bränt hasselnötskal från 
stridsyxegraven A157959 på samma lokal (Ua45780) (se Victor m fl under utgivning, a 
& Appendix 1).
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Figur 165 Vikten (g) av olika katego-
rier neolitisk keramik (dock ej sen-
neolitisk) på de lokaler inom E22-
projektet inom vilka det påträffades 
lämningar från neolitisk tid. Bedöm-
ningen av keramiken har gjorts av 
Torbjörn Brorsson, Kontoret för Kera-
miska studier. Keramiken som karak-
täriserats som neolitisk har inte kun-
nat bestämmas närmare till typ eller 
period och keramiken som karaktä-
riserats som mellanneolitisk har inte 
kunnat bestämmas närmare till typ. 
Notera den mycket stora mängden 
keramik på lokalen Norjeskogen & 
Norjegravfälten jämfört med de öv-
riga lokalerna.
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På lokalen Pukavikskogen, belägen ca 700 m norr om Norjeskogen, påträffades få 
skärvor mellanneolitisk keramik och inga lämningar som säkert kan dateras till denna 
period. Platsens karaktär under denna tid är därför svårtolkad.

På lokalen Gustavstorpsvägen, som var belägen vid en kustnära våtmark i det inre 
av Pukaviksbukten, fanns spår efter sju hyddor, varav fem, mer eller mindre säkert, har 
daterats till neolitikum (Ericson & Henriksson 2015). Hyddlämningarna var dåligt be
varade på grund av att marken odlats i sen tid. Hyddorna hade varit av varierande ut
formning, flertalet hade en kombination av rännor och stolphål och åtminstone två 
hade haft nedsänkt golv. Den närmare dateringen av hyddorna är problematisk efter
som 14Cdateringarna i flera fall inte överensstämmer med den typologiska dateringen 
av keramiken. En av hyddlämningarna (hydda 3) uppvisar likheter med hydda A18/A33 
på Lussabacken norr genom förekomsten av rännor. Eftersom inga stolphål utanför den 
nedsänkta delen har tolkats ingå i hyddan skiljer den sig dock från de nämnda hyddorna 
på Lussabacken norr. Två 14Cdateringar tyder på att hydda 3 var från senare delen av 
mellanneolitikum B–början av senneolitikum, men keramiken tyder på trattbägarkul
tur. Inslaget av stridsyxekeramik och gropkeramik på platsen var mycket ringa – endast 
en säker skärva av varje typ – och huvudintrycket är att de flesta hyddorna också på 
den här platsen var något äldre än hyddorna på Lussabacken norr. Ett annat alternativ 
är att platsen bebotts av mellanneolitiska grupper som haft en annan hantverkstradi
tion avseende keramiken.

Trots den stora skillnaden i mängd uppvisar den mellanneolitiska keramiken från 
Lussabacken norr, Norjeskogen och Gustavstorpsvägen stora likheter avseende orne
ringstyper, kärlformer (i den mån de har kunnat avgöras) och gods (leror och mag
ring). All denna keramik är troligen tillverkad av lokal lera och dateras på typologiska 
grunder till mellersta eller senare delen av perioden. Träkol av björk från en grop som 
innehöll gropkeramik på Norjeskogen har daterats till senare delen av mellanneoliti
kum (A158716, Ua31270: 3973±34, 2580–2340 BC kal 2σ), något som tyder på att sådan 
keramik förekom längre fram i tiden än vad som stipuleras av den konventionella peri
odindelningen (Victor m fl under utgivning, a).

En plats som bör nämnas i detta sammanhang är Siretorp, som är ett stort, komplext 
och fyndrikt boplatsområde från neolitikum. Två gropar på omkring 3 m i diameter, 
rundade i plan och med ett djup av 40–50 cm har tolkats som eventuella hyddor. Den 
ena var flatbottnad, medan den andra uppvisade ojämnheter vid den ena kanten, något 
som skulle kunna tolkas som stolphål. Detta är dock spekulation. I Siretorp dokumen
terades också en halvcirkelformad stolpkonstruktion som var omkring 3 m i diameter. 
Det tycks ha varit en öppen hydda, utan stolpar framför halvcirkeln. Om den varit helt 
symmetrisk är svårt att säga, då den troligen störts av en förmodad grav. Den bakre, in
takta delen av hyddan ger dock intryck av symmetri (Bagge & Kjellmark 1939:26ff). Det 
finns tydliga likheter mellan två av de troliga hyddorna från Siretorp och hydda A21 på 
Lussabacken norr. De har haft ett nedsänkt golv och i princip identiska proportioner. 
Hyddornas datering och kulturella anknytning är inte känd.

Sammanfattningsvis speglar mellanneolitiska lämningar och fynd på de platser som 
undersöktes inom E22projektet olika typer av platser, som kan ha använts under samma 
tid och till och med av samma grupp människor, men sannolikt för olika syften. Fyn
den från de olika platserna ger goda förutsättningar för fördjupade studier av keramik
traditioner, kulturgrupper och landskapsutnyttjande under mellanneolitikum i västra 
Blekinge. I E22projektets fördjupningsdel kommer några av dessa teman att diskute
ras mer ingånde.
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Inledning och syfte
Efter förundersökningen 2010 daterades boplatsen på norra delen av Lussabacken pre
liminärt till yngre bronsålder–förromersk järnålder (Rudebeck m fl 2010a). I undersök
ningsplanen angavs att syftet med slutundersökningen skulle vara att närmare datera 
samt kartlägga boplatsens funktion och inre struktur. För den kulturhistoriska tolk
ningen skulle jämförelser göras med andra lokaler utifrån olika geografiska perspek
tiv. De övergripande frågeställningarna rörande både den neolitiska boplatsen och den 
förmodade boplatsen från bronsålder–äldre järnålder var följande (bilaga 1, Dnr 431
250210):

• Hur har boplatsen/erna varit strukturerade? Finns det huslämningar, härdområ
den, verksamhetsområden?

• Vad kan utläsas om lämningarnas funktion och ekonomiska och sociala kontext uti
från litiskt material, keramik och makrofossil?

• Hur relaterar boplatsen från bronsålder–äldre järnålder kronologiskt till den förmo
dade stensättningen, till skärsvtenshögen och till den fossila åkermarken?

• Boplatser från bronsålder–äldre järnålder i strandnära läge är ovanliga. Vilken funk
tion har denna bosättning haft och hur har utnyttjandet av strandzonen sett ut?

Skärvstenshögen påträffades vid förundersökningen, men det fanns inga 14Cdateringar 
tillgängliga då undersökningsplanen skrevs. Syftet med undersökningen av denna läm
ning formulerades sålunda i undersökningsplanen:

• Få skärvstenshögar är undersökta i Blekinge. De finns både i boplatsmiljöer och i 
gravmiljöer och de dateras framförallt till bronsålder, men även till äldre järnålder. 
Högen [på Lussabacken norr] har inte daterats men kan vara samtida med boplatsen. 
Det kan finnas gravar i högen. Syfte: datera anläggningen och avgöra dess funktion 
och samband med andra lämningar inom undersökningsområdet.

Lussabacken norr
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Vid slutundersökningen visade det sig att boplatsen huvudsakligen var från folkvand
ringstid och tidig vendeltid. Syftena som formulerades i undersökningsplanen kom del
vis att revideras på grund av att dateringen av boplatsen inte blev den förväntade. Syftet 
gällande undersökningen av skärvstenshögen kvarstod dock.

Miljöhistorisk bakgrund
Under bronsåldern sjönk havsnivån i Östersjön successivt från en nivå på drygt 4 m till 
drygt 1 m över dagens havsyta. Snabbast gick denna process mellan ca 1600–1100 f Kr, 
motsvarande andra halvan av period I till period III av bronsåldern, då havsnivån sjönk 
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Figur 166 Lämningar i södra delen 
av undersökningsområdet på Lus-
sabacken norr. A15500 = skärvstens-
hög, A9231 = röjningsröse, A21 & A33 
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gade anläggningar i väster = härd-
område och A13400 = ett stenigt om-
råde med visst inslag av röjningssten. 
Skala 1:750.
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ca 2 m, från ca 4 till ca 2 m över dagens havsyta. I början av bronsåldern var Lussabacken 
norr beläget på norra delen av en ö, Listerön, men mot slutet av perioden hade Listerön 
förbundits med land i den södra delen. Mot norr skiljde Vesansundet den forna Listerön 
från halvön där det stora Norjegravfältet var beläget (jfr figur II, III & V i kapitlet Kli-
mat, strandförskjutning etc). Mellan 1100 och 800 f Kr inträffade en klimatförändring 
som innebar lägre sommartemperatur och rikligare nederbörd. I analogi med andra 
kustnära slättbygder i södra Sverige kan vi förmoda att landskapet kring Vesan varit i 
hög grad kulturpräglat med vidsträckta skogsbeten, öppna betesmarker och odlad mark 
redan under en tidig del av bronsåldern. Den sjunkande havsnivån, framför allt under 
den mellersta delen av perioden, gjorde att det skedde en naturlig tillväxt av betes och 
slåttermarker allteftersom havet drog sig undan. Skogen minskade dramatiskt från ca 
1000 f Kr på grund av röjning (t ex Berglund 1991; Gedda 2007). Förutsättningarna för 
kommunikation vattenvägen, och framför allt då genom Vesansundet som successivt 
blev allt grundare, var tillsammans med det allt öppnare landskapet de mest påtagliga 
miljöförändringarna för samhällena i Listerområdet, om vi jämför förhållandena i bör
jan med dem i slutet av denna tidsperiod.

Undersökningsresultat
Vid undersökningen påträffades ett antal lämningar från bronsåldern i undersöknings
områdets södra del. Lämningarna presenteras nedan grupperade i fyra block: Skärvstens-
högen, Anläggningar norr om skärvstenshögen, Härdområdet i söder samt Övriga fynd och 
anläggningar. Det inbördes rumsliga förhållandet mellan anläggningarna presenteras i 
figur 166. Kronologiska förhållanden och tolkningar presenteras i samband med redo
visningen av de respektive anläggningskategorierna.

Figur 167 Skärvstenshögen A15500 
efter avtorvning. Vy mot öster. Foto: 
Blekinge museum.
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SKÄRVSTENSHÖGEN A15500
Vid förundersökningen på Lussabacken norr påträffades en skärvstenshög i områdets 
södra del. Högen var placerad i en topografisk brytpunkt, där en relativt flack avsats 
i Lussabackens västsluttning övergick till en brantare sluttning ned mot backens fot. 
Anläggningen berördes av två schakt vid förundersökningen och den uppskattades vid 
det tillfället vara ca 9x9 m stor. I östra delen av högen syntes ett fåtal stenblock, som då 
framträdde som 0,3–0,7 m stora. Vid förundersökningen tolkades dessa som att eventu-
ellt tillhöra en kantkedja (Rudebeck m fl 2010a:24f). Ett kolprov från högen daterades 
till äldre bronsålder, period II–III (Ua-41143, 3012 ± 35 BP; jfr bilaga 13).

Vid slutundersökningen konstaterades att högen anlagts på en nivå av 8,5–9,0 m ö 
h och att den anslöt till jordfasta moränblock som gick i dagen i öster och i söder. Hö-
gen hade en tydlig välvning och den var aningen oval, 9,8x7,7 m stor och 0,7 m hög. 
Inledningsvis schaktades omgivande ytor av med hjälp av grävmaskin och handrens-
ning. Handrensning med hackor och skyfflar var ett tidskrävande moment i detta parti 
på grund av det var rikt på sten och stubbar. Efter schaktningen torvades själva skärv-
stenshögen av för hand och ett förundersökningsschakt i högens nordvästra del töm-
des ur (figur 167). Därefter delades den upp i kvadranter (figur 168). Närmare 3/4 av 
högen undersöktes för hand med fyllhammare, skyffel och skärslev (kvadrant N, O & 
V). Endast en mindre andel av fyllnadsmaterial och lager sållades. Initial sållning av 
anläggningens olika kontexter resulterade inte i några fynd, varför den snart begrän-
sades till stickprovsvis sållning. Återstående ca 1/4 av högfyllningen (kvadrant S) samt 
de inre stenkonstruktionerna avlägsnades försiktigt med hjälp av grävmaskin och skyf-

grop
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skärvstenshög
sten
stubbe
profil

Figur 168 Plan över skärvstenshö-
gen A15500, indelad i undersökta 
kvadranter, med alla inmätta lager, 
nedgrävningar, större stenar och 
stubbar (jfr figur 179). Skala 1:100.
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fel. Därefter lades ett schakt med en profil i mitten av stenkonstruktionen, bl a för att 
säkerställa att inga anläggningar fanns kvar under den. Totalt hade högfyllningen en 
volym av ca 8 m3, varav ca 3,8 m3 utgjordes av skärvsten, ca 3,8 m3 av moränsand och 
ca 0,3 m3 av humus och rötter.

Lagerföljd och lagerbeskrivningar
Högen bestod av en lagerföljd som framgår av sektionerna i figur 169 och 170. Överst 
fanns ett tunt humuslager med vegetation, rötter och matjord (A100). Lagret var 0,05–
0,10 m tjockt och i det fanns enstaka skörbrända stenar. Det fanns inga tecken på att 
skärvstenshögen blivit utsatt för några ingrepp som t ex stenröjning. Det går dock inte 
att utesluta att den varit utsatt för ytlig jordbearbetning med hacka eller årder i sam
band med senare odling inom området. Under matjordslagret fanns ett kompakt lager 
gul, grusig moränsand uppblandat med ca 50 % skärvsten, men utan sotinblandning el
ler linser, markhorisonter eller liknande (A17970). Lagret hade samma utbredning som 
högen som helhet, dvs 9,8x7,7 m. Den största tjockleken var 0,66 m. Skärvstensfyll
ningen var mycket homogen och i stort sett fyndtom. Skärvstenarna gav intryck av att 
vara ”rentvättade” från sot och de var dessutom mycket enhetliga i storlek – omkring 
0,1 m i diameter. Det fanns ingen inblandning av boplatsmaterial eller nämnvärt med 
sot i skärvstensfyllningen. Det förekom inte heller några tecken på markhorisonter i 
lagret. Detta tyder på att skärvstenen har anbragts relativt snabbt. Avsaknaden av sot 
och träkol, i kombination med den genomgående enhetliga stenstorleken, tolkas som 
att skärvstenen tillverkats enkom för anläggandet av högen och det är troligt att platsen 
för detta låg i närheten av den undersökta ytan. Tre nedgrävningar påträffades i skärv
stenslagret: kokgrop A23060, grop A16859 och grop A23079.

Under lager A17970 fanns ett lager svart, siltig sand med hög andel skärvsten, sot 
och träkol, A23000. Sotlagret hade en närmast halvmånformad utbredning och det var 
6,3x2,8 m stort och som mest 0,34 m djupt. Det sträckte sig huvudsakligen söder och 
öster om skärvstenshögens centrum och det sammanföll med ett parti där det stack 
upp många markfasta stenar och block ur moränen. De markfasta blocken här var tyd
ligt eldpåverkade, vilket visar att sotlagret ackumulerats vid kraftig eldning på platsen. 
Botten utgjordes av ljus sand som innehöll neolitiska fynd (A18010; jfr kapitlet Mellan-
neolitikum). Lagret utgjordes av strandnära avsatt sand i samband med Littorinatrans
gressionen, men ovanför medelvattennivån. Därunder fanns morän som i de södra och 
östra delarna endast fläckvis täcktes av A18010.

Figur 169 (över) Skärvstenshögen 
A15500, sektion mot nordost. För la-
gerbeskrivning se texten. Skala 1:50.

Figur 170 (under) Skärvstenshögen 
A15500, sektion mot sydost. För la-
gerbeskrivning se texten. Skala 1:50.
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I skärvstenshögen fanns ett par stenkonstruktioner (A1001093) som bestod av en inre 
cirkel eller kammare uppbyggd av resta stenar, flankerad av tre halvcirklar, eller bågar, 
av mindre stenar. Stenkonstruktionerna var täckta av skärvstenslagret A17970. Toppen 
av tre av stenarna i kammaren stack dock upp över dagens markyta. Två stenblock i 
kammaren har slipade ytor. En av dessa är en underliggare. Stenkonstruktionerna och 
fyndmaterialet från skärvstenshögen behandlas utförligare nedan.

I figurerna 171–174 återges en sekvens av olika skeden i undersökningen av skärv
stenshögen. Bilderna visualiserar lagerförhållanden och visar flera av de intressanta kon
struktionerna och konstruktionsdetaljerna.

Figur 171 (övre till vänster) Karl-
Oskar Erlandsson undersöker kva-
drant O. Notera kammarstenarna 
i bakgrunden och det sotiga lagret 
A23000, som börjar framträda under 
skärvstensfyllningen A17970, i den 
ruta som grävs. Vy mot väster. Foto: 
Blekinge museum.

Figur 172 (nedre till vänster) Den 
blockrika moränen framkommer 
under lager A23000 i kvadrant O. Vid 
skärslevarna Karl-Oskar Erlandsson 
och Anna-Sara Noge. Vy mot väster. 
Foto: Blekinge museum.

Figur 174 Södra delen av kammaren 
frilagd från skärvsten. Där bakom ses 
en del av den nordväst–sydost orien-
terade sektionen. Fotot åt söder, när-
mast vinkelrätt i förhållande till figur 
173. Foto: Blekinge museum.

Figur 173 Lagerföljden i den nord-
ost–sydväst orienterade sektionen. 
Från ytan räknat lager A100, i bildens 
centrum gropen A23079, därefter 
skärvstenslagret A17970, det sotiga 
lagret A23000 och underst A18010. 
Notera särskilt stenen i bildens 
vänstra kant som ingick i den andra 
halvcirkeln väster om kammaren. 
Stenen vilar tydligt på skärvsten och 
är alltså senare än både sotlagret och 
kammaren. Vy mot öster. Foto: Ble-
kinge museum.
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De inre stenkonstruktionerna
De inre stenkonstruktionerna i skärvstenshögen bestod av flera olika element. Den först 
anlagda strukturen var en rundad, lätt oval stenkrets som här benämnts kammare (figur 

Figur 175 Liftfoto över stenskon-
struktionerna (A1001093) under fyll-
ningen i skärvstenshögen. Högfyll-
ningens ungefärliga utbredning mar-
kerad med streckad linje. Tony Björk 
fungerar som skala för att ge en upp-
fattning om monumentets storlek. 
Fotots ovankant är åt sydost. Foto: 
Blekinge museum.

Figur 176 Liftfoto över de inre sten-
konstruktionernas (A1001093) ut-
bredning i plan. Fotots ovankant är 
åt sydost. Foto: Blekinge museum.
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Figur 177 De resta stenarna i kam-
maren framrensade. Notera att ste-
nen närmast i bild har vält utåt i för-
hållande till sin ursprungliga posi-
tion. Vy mot sydväst. Foto: Blekinge 
museum.

Figur 178 Stenarna i kammaren och 
de två innersta halvcirklarna fram-
rensade. Notera att stenen längst 
till vänster har vält utåt i förhållande 
till sin ursprungliga position. Foto åt 
sydost, Blekinge museum.

175 & 176). Kammaren var uppbyggd av 11 resta stenar som var mellan 0,4–0,8 m i dia
meter och upp mot 0,8 m höga. Kammaren hade en innerdiameter mellan 1,8–2,1 m. I 
den östra delen fanns en öppning som var ca 0,7 m bred (figur 177 & 178). Det iakttogs 
inget stenlyft här och öppningen tolkas därför som ursprunglig.

I anslutning till kammarens västra del har det anlagts tre yttre halvcirklar med min
dre klumpstenar. Stenarna i halvkretsarna var mellan 0,2 och 0,6 m stora. Halvcirklarna 
var inte helt symmetriska och de representerar uppenbart en senare fas i monumentets 
tillkomst än kammaren (se Stratigrafiska skeden nedan). Allt talar dock för att samtliga 
komponenter i högen anlagts under en kort tidsrymd.
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Stratigrafiska skeden
Stratigrafiskt gick det att följa en händelseutveckling i högens tillkomst i sex steg (fi
gur 179).

Skede 1 Den äldsta aktiviteten var det stora sotlagret A23000.

Skede 2 I samband med eller direkt efter detta har det uppförts en inre kammare av 
resta stenar. Att den har uppförts efter skede 1 baseras på att A23000 fanns under ste
narna i kammarens sydöstra del.

Skede 3 I detta skede sker en påbyggnad av ett 0,1–0,2 m tjockt skärvstenslager (del av 
A17970). I sydöstra delen av stencirkeln hade skärvstenen lagts särskilt tätt, som en re
gelrätt packning.

A23000

A17970

A23000

A17970

A23000

A17970 A23079

A23000

A23000 A23000

A17970

A23060

A16859

A1001093
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Figur 179 Figurserie med sex stra-
tigrafiska skeden som visar tillkom-
sten av de olika elementen i skärv-
stenshögen A15500 i kronologisk 
följd. Skala 1:100.
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Skede 4 I detta skede anläggs två, eventuellt tre, yttre halvcirklar med mindre klump
stenar. I samband med detta, eller något senare har kokgropen A23060 anlagts inuti 
den inre stencirkeln, nära dess södra kant. Från denna fas härrör troligen också ned
grävningen A16859.

Skede 5 Därefter täcks hela ytan av skärvsten (del av A17970). Detta har sannolikt skett 
relativt snabbt på föregående fas, eftersom ingen markhorisont eller färgskiftning i la
ger A17970 kunde iakttas.

Skede 6 En ensam grop, A23079, nedgrävd i toppen av skärvstenshögen, utgör den sista 
arkeologiskt iakttagbara aktiviteten på platsen. Gropen hade en fyllning av gråbrun sand 
utan skärvsten. Gropen låg ganska centralt i högen och kan vara spår efter ett plund
ringsförsök eller någon annan aktivitet som skett efter att skärvstenshögen slutförts.

Som helhet har anläggningen sannolikt haft en kort tillkomstperiod. Tolkningen grun
das på att skärvstenslagret (A17970) precis täckte in såväl stencirklarna som sotlagret 
(A23000). Utsträckningen på sotlagret måste fortfarande ha varit synligt (eller åtmins
tone känt) vid tiden för anläggandet av själva högen. Det homogena skärvstenlagret i 
kombination med avsaknaden av inblandning av annat material eller tunna markhori
sonter i skärvstenslagret, talar också för att det inte förflutit några längre tidsperioder 
under uppförandet av monumentet. Det ska dock påpekas redan här att en kort an
läggningstid inte ska likställas med hur länge konstruktionen varit i bruk eller varit ett 
betydelsebärande element i landskapet.

Fyndmaterialet
Det framkom endast tre flintavslag i den västra delen av sotlagret A23000. Det är tro
ligt att materialet kommer från den underliggande, avsvedda markytan (A18010/A100) 
och att det representerar neolitiska aktiviteter på platsen. Det framkom även ett litet 
fyndmaterial i högfyllningen (A17970) (tabell 51). Det utgörs av en kärna och sju avslag 
i flinta samt en del av en löpare och minst tre små stenar med slipytor. Samtliga flintor 
påträffades i eller nära botten, dvs i övergången mot A18010/A100. Ingen av flintorna 
kan med säkerhet dateras till bronsåldern. Även här är det alltså troligt att flintorna re
presenterar inblandning av avfallsmaterial från de neolitiska aktiviteterna på platsen. 
Löparen och de små stenarna med slipytor kan även de vara ett oavsiktligt inslag av 
neolitiska föremål, men det är troligare att de utgör avsiktliga depositioner i samband 
med påförandet av skärvstenen. 

Tabell 51 Fyndmaterialet från skärvstenshögen A15500, undantaget de 37 fynd av flinta som gjordes i det underliggande lager A18010 och 
ett fynd av flinta från det överliggande lager A100 (matjordslagret). Dessa fynd redovisas i kapitlet Mellanneolitikum ovan.

Kontext Material Fyndtyp/kommentar Antal Fyndnr

A23000 Sydvästskandinavisk flinta Avslag 2 953, 960
A23000 Kristianstadflinta  Avslag 1 972
A17970 Kristianstadflinta Avslag 7 773, 962, 964, 968, 969, 975, 980
A17970 Kristianstadflinta Kärna 1 963
A17970 Bergart Slipyta 1 780
A17970 Bergart Löpare, fragment 1 852
A17970 Sandsten Slipyta 1 943
A17970 Bergart Slipyta? 1 944
A17970 Bergart Slipyta 1 946
A17970 Bergart Slipyta? 1 948
A17970 Bergart Underliggare 1 4300
A18010 Lera Keramik 1  971
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Under skärvstenshögen, i sandlagret A18010, påträffades ytterligare 37 flintor. De 
utgörs av en kärna, två retuscherade spån, två spån och resten avslag/avfall. Flintorna 
kan på goda grunder antas höra till aktiviteterna på den neolitiska boplatsen. Endast 
en keramikbit påträffades, i övergången mellan lager A17970 och A18010 mitt i sten
kammaren (fnr 971, bestående av tre fragment). Fyndet bedömdes vid keramikregistre
ringen som troligen järnålderskeramik, men de små svårdaterade fragmenten i kombi
nation med kontexten talar för att det de facto rör sig om neolitisk keramik (muntligen 
Torbjörn Brorsson).

I högens stenkammare fanns två stenblock med slipade ytor. Ett av blocken är en 
malsten (underliggare, fnr 4300), det andra ett block med en liten, troligen slipad yta 
på ena kanten. Det sistnämnda tillvaratogs inte. Samlat ger fyndmaterialet från skärv
stenshögen inte något bra underlag för en datering av anläggningen. Vi är därför hän
visade till andra dateringsmetoder.

Analyser och datering
Den följande presentationen av resultat av analyser, 14Cdateringar och diskussioner 
om anläggningarnas och de olika aktiviteternas tidfästning baseras i allt väsentligt på 
Montelius periodgränser, så som de anges i årtal t ex i Vandkilde 1996 samt i Victor 
2002 (tabell 52). 

Vid undersökningen togs ett par pollenprov under skärvstenshögen, i ytan av lager 
A18010, vilket bedömdes som en äldre marknivå som hade funnits vid anläggandet av 
högen. Det visade sig dessvärre att bevaringsförhållandena för pollen var dåliga och pro
verna dominerades helt av ormbunkssporer av Polypodiaceaetyp. Detta tyder på att 
ormbunkar växt på platsen i det skede då skärvstenshögen byggdes, men proverna gav 
tyvärr ingen annan information om växtligheten i övrigt (bilaga 11a).

I inledningen av kapitlet om skärvstenshögen omnämndes att det gjordes en 14C
analys av träkol (förkolnad näver) från högfyllningen. Provet togs i den kokgrop i kam
maren som även berördes vid förundersökningen (FU: A16216/SU: A23060). Dateringen 
gav 3012 ± 35 BP, vilket innebär att den är från äldre bronsålder, period II–III (1390–1120 
BC kal 2σ, Ua41143). Vid slutundersökningen noterades att det förekom påtagligt lite 
träkol i de flesta kontexter i skärvstenshögen och framför allt fanns det bara små smu
lor av träkol. Träkol för datering fick därför hämtas från de makroprover som tagits i de 
olika lagren och nedgrävningarna. På makroproverna gjordes tre makrofossilanalyser, 
tre vedartsanalyser och tre 14Canalyser av material från olika kontexter i högen. Mak
roproverna innehöll inga förkolnade makrofossil eller jurpor (bilaga 4). Vedartsanaly
sen visar att ek dominerade bland träkolsfragmenten. Proven innehöll björk och ek i 
två fall (A23060: PM23843 och A23000: PM35443) samt hassel och ek i ett fall (A17970: 
PM25054) (bilaga 14f). Alla dessa trädslag kan förmodas ha växt i området under brons
åldern. Ek var ett vanlig förekommande träd under äldre bronsålder och likaså hassel. 
Ek är ett bärkraftigt byggnadsmaterial och förekomst av kärnved i PM35443 tyder på 
stamved och det fanns indikationer på att träet inte barkats (bilaga 4). Ek undviks gärna 
vid datering, pga att det kan ha en mycket hög egenålder, men mängden hassel var för 

Tabell 52 Oscar Montelius periodindelning av den nordiska bronsåldern relaterat till årtal (se Vand-
kilde 1996; Victor 2002).

Montelius period Årtal f Kr

I 1700–1500
II 1500–1300
III 1300–1100
IV 1100–900
V 900–700
VI 700–500



245245

Bronsålder

liten i det sistnämnda provet för att räcka till en 14Canalys. De 14Canalyser som gjor
des visar trots det samstämmigt på en datering till äldre bronsålder period II–III, med 
2σ sannolikhet (tabell 53). 

Det prov som ger den yngsta dateringen kommer från det stratigrafiskt äldsta lagret, 
sotlagret A23000 (Skede 1). Det prov som ger den äldsta dateringen kommer från en av 
de yngre kontexterna, kokgropen A23060 (Skede 4). Detta kan te sig motsägelsefullt, 
men en varierande egenålder i det daterade materialet är troligen förklaringen. Att de 
fyra dateringarna är överlappande tyder på att anläggandet av skärvstenshögen skett 
inom en kort tidsrymd kring övergången mellan period II och III.

Den kronologiska tyngdpunkten för skärvstenshögen på Lussabacken norr ligger 
därmed helt i linje med de resultat som finns från kärnområdet i Mälardalen. Där lig
ger dateringarna av undersökta skärvstenshögar till över 60 % i äldre bronsålder, medan 
resterande del är från yngre bronsålder och äldre järnålder (Victor 2007:241).

Tolkning
Eldandet representerar den första arkeologiskt konstaterade aktiviteten i tillkomsten 
av skärvstenshögen vid Lussabacken norr. Att döma av mängden sot och skärvsten i 
det understa lagret så har det varit ett ordentligt bål, alternativt har eldandet pågått 
under en längre tid. Det är mindre troligt att det rört sig om ett brandlager från kre
mering pga avsaknaden av brända ben. Det kan istället ha rört sig om någon form av 
röjning eller rening av markytan, alternativt ett eldoffer (jfr Kaliff 2007). Kort efter att 
elden falnat började det understa lagret täckas av skärvsten och i samband med detta 
uppfördes en stenkammare och därefter anlades en kokgrop i kammaren. Sedan lades 
det till yttre stenkonstruktioner i form av tre halvcirklar väster om kammaren. Slutli
gen förslöts och färdigställdes hela monumentet med ytterligare skärvsten. Avsakna
den av sot och träkol, i kombination med den genomgående enhetliga stenstorleken i 
lager A17970, tolkas som att skärvstenen tillverkats enkom för anläggandet av högen. 
Anläggandet av monumentet kan på basis av 14Cdateringarna från olika kontexter 
tidfästas till period II–III i äldre bronsålder och har av allt döma skett under en kort 
tidsperiod. Hur länge monumentet använts och haft en betydelse för människor är 
däremot mycket svårare att fastställa.

Fyllningen i skärvstenshögen innehöll inga rester av samtida boplatsaktivitet i tra
ditionell mening, vilket generellt sett är vanligt i skärvstenshögar. Det fåtal flintavslag 
som påträffades hör sannolikt samman med de neolitiska aktiviteterna på platsen. Ke
ramik och djurben saknades helt, liksom gravgömmor och spridda brända eller obrända 
människoben. Däremot förekom ett mindre antal slipstenar och en malsten i form 
av en underliggare. Den sistnämnda ingick som en konstruktionsdetalj i kammaren. 
Kammaren och halvcirklarna som omgav den i väster ger direkta associationer till ett 
gravmonument. Likheten ligger inte i det konkreta innehållet utan i det gemensamma 
symbolspråket. Det går inte att utesluta att det faktiskt rört sig om en gravkammare. 
Eventuella ben och gravgåvor av organiskt material kan ha förmultnat helt och hållet. 
Det ska understrykas att det var mycket dåliga bevaringsförhållanden för både ben och 
annat organiskt material inom hela lokalen.

Tabell 53 14C-dateringar av prover från skärvstenshögen A15500. Provet med asterisk togs vid förundersökningen.

Lab nr 14C år BP Anl nr/prov nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-41143* 3012±35 A16216 (FU) = A23060 (SU) Kokgrop i skärvstenhög Träkol: bark/näver -25,1 1370–1340 BC 1390–1120 BC 
      1320–1210 BC
Ua-31230 3065±33 A23060, PM23843 Kokgrop i skärvstenhög Träkol: björk -22,1 1395–1300 BC 1420–1250 BC
Ua-31231 3015±30 A17970, PM25054 Lager i skärvstenshög Träkol: ek -26,5 1370–1340 BC 1390–1190 BC  
      1320–1250 BC 1180–1130 BC 
      1240–1210 BC
Ua-31232 2970±32 A23000, PM35443 Lager i skärvstenshög Träkol: björk -24,6 1270–1120 BC 1310–1050 BC
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Sammantaget talar detta för att skärvstenshögen haft en rituell betydelse snarare än 
en profan, praktisk funktion. Jämförelser med andra skärvstenshögar styrker detta an
tagande (se t ex Edring 2004:93ff; Forsman & Victor 2007:111ff; Artursson m fl 2011; 
Hellerström 2007:241f). Högen på Lussabacken norr var dessutom placerad i ett utta
lat visuellt läge, på en utlöpare vid Lussabackens fot, exponerad åt väster och norr. För 
övrigt är detta åt samma väderstreck som kammaren var omgiven av halvcirklar med 
sten. Exponeringen visar tydligt att högen var avsedd att synas och det framhävs av att 
monumentet varit markerat västerut mot Vesan, troligen mot en kustfarled inomskärs 
Listeröarna. Kanske har skärvstenshögen också fungerat som en nod i en nordlig land
passage förbi eller in mot gravmiljön på Lussabacken, eftersom den även var tydligt ex
ponerad norrut.

ANLÄGGNINGAR NORR OM SKÄRVSTENSHÖGEN
Området närmast skärvstenshögen bestod av mycket stenig morän med inslag av röj
ningssten (A13400; figur 166). Det påträffades inga anläggningar i området direkt intill 
högen. Sju meter sydost om skärvstenshögen fanns ett röjningsröse (A9231) som date
rats till tidig medeltid (se kapitlet Agrara lämningar). Omkring 10 m nordost om högen 
fanns åtta anläggningar: tre gropar, en härd, två härdgropar och två stolphål (tabell 54). 
Fyra av anläggningarna undersöktes, men de innehöll inget annat fyndmaterial än trä
kol. Generellt sett var dessa anläggningar blekare och mer urlakade än de från härdom
rådet som redovisas nedan, men detta kan ha att göra med att de sistnämnda låg i lägre 
terräng med ytligt grundvatten. Ingen av anläggningarna strax norr om skärvstenhö
gen är 14Cdaterad. Troligen var de samtida med de neolitiska lämningarna, belägna 
ytterligare ett tiotal meter norrut, men det går inte att utesluta att en eller flera av dem 
tillhört platsens bronsåldersfas. 

HÄRDOMRÅDET I SÖDER
I den sydligaste delen av undersökningsschaktet, ca 20–30 m väster om skärvstenshö
gen, fanns ett område med ett drygt tiotal härdar och härdgropar av varierande storlek. 
Dessa anläggningar undersöktes med skärslev och endast en begränsad andel av fyll
ningarna provsållades, pga. att de var svårsållade, med stort inslag av skörbränd sten 
och sot. Härdanläggningarna löpte i ett ca 40 m långt nordsydligt stråk på ett flackt 
parti precis nedanför början av den markanta stigningen upp mot Lussabacken. Någon 
härdrad av typen reglerad eldkultplats (Thörn 1996) var det dock inte fråga om. Här
darna hade anlagts ett drygt 50tal meter från stranden under yngre bronsålder, på ett 
flackt parti beläget en bit upp i sluttningen av Lussabacken, på 4,95–5,60 m ö h. Rums
ligt sett knöt det lilla härdområdet nära an både till skärvstenshögen och till den neo
litiska boplatsen, 20–50 m åt nordost (figur 166 samt 180–185). En viktig fråga var om 

Tabell 54 Anläggningar strax norr om skärvstenshögen A 15500.

Anl nr Anl typ Längd/bredd (m) Djup (m) Fyllning Datering/kommentar 

A7358 Härdgrop  1,21x0,85 0,28 Brunsvart  Träkol & skörbränd sten
A7385 Härdgrop 1,38x1,38 0,30 Brunsvart  Rikligt med skörbränd sten
A24329 Stolphål 0,18x0,18 0,14 Brungrå 
A35885 Grop 0,93x0,93 0,14 Svart  
A60008 Stolphål 0,32x0,32 - - Ej undersökt
A60022 Härd 1,07x0,90 - Sotig  Ej undersökt
A60146 Grop 2,12x1,50 - - Ej undersökt
A60183 Grop 0,85x0,62 - - Ej undersökt
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det fanns en direkt kronologisk koppling mellan härdarna och skärvstenshögen, eller 
om de föregick eller efterträdde denna.

Härdanläggningarna på det flacka partiet mellan den utdikade sjön Vesan och Lus
sabackens fot varierade i storlek från 0,55 till 3,20 m och i djup från 0,17 till 0,40 m (ta
bell 55). De stora variationerna i storlek och djup antyder att det var olika typer av verk
samhet som bedrivits på denna plats och/eller att det funnits en kronologisk skillnad 
mellan anläggningarna. AH 60663 var anlagd dikt an mot ett stort, markfast stenblock. 
Det var tydligt att värmen från härden hade sprängt loss skikt av stenblocket (figur 184). 

Fyndmaterialet från härdarna inskränkte sig till enstaka avslag av kristianstadflinta 
och i en anläggning förekom en hel del krossad kvarts. Sistnämnda härd var ca 1,5 m stor 
och den undersöktes och 14Cdaterades redan vid förundersökningen. Anläggningen 
återinmättes vid slutundersökningen och tolkades då som härdgrop, med ny beteckning 
A60819 (A18419 vid FU, se Rudebeck m fl. 2010a:27). Dateringen av den gav 2691 ± 35 

Figur 180 Vy över en del av härdom-
rådet väster om skärvstenshögen 
A15500. Vy mot väster. Foto: Blekinge 
museum.

Figur 181 Härdgropen A60788. Vy 
mot öster. Foto: Blekinge museum.
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Figur 184 Härden A60663. Vy mot ös-
ter. Foto: Blekinge museum.

Figur 182. Härdgropen A61498. Vy 
mot öster. Foto: Blekinge museum.

Figur 183 Härden A60819. Vy mot 
öster. Foto: Blekinge museum.

Figur 185 Härden A25423. Vy mot 
väster. Foto: Blekinge museum.
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BP, vilket innebär en mycket snäv datering till första halvan av period V, yngre brons
ålder (Ua41139, tabell 56). Träkol från ytterligare tre anläggningar i detta område ved
artsanalyserades vid slutundersökningen. De arter som konstaterades var al, björk och 
ek (bilaga 14e). Två prover gick vidare till 14Canalys. Det var al respektive björk från 
två stora härdar, 3,2 respektive 2,5 m långa (AH61343 & AH61498). Dessa daterades till 
period V respektive period V–VI. Resultatet för AH61343 har en lika snäv datering som 
den härd som daterades vid förundersökningen, medan provet från AH61498 resulte
rade i en betydligt större spännvidd i dateringen (Ua45906 & Ua45907).

Dateringarna av härdarna visar att de med mycket stor tillförlitlighet kan föras till 
bronsålderns period V–VI. Källkritiskt går det naturligtvis inte att utesluta att andra 
anläggningar i härdområdet kan vara från andra tidsperioder, men de samstämmiga 
dateringarna från de analyserade härdarna tyder på att merparten var från senare de
len av bronsåldern. En försiktig tolkning av härdområdet väster om skärvstenshögen 
är att det representerar fortsatta rituella aktiviteter i området, efter att skärvstenshögen 
anlagts. Det finns inget i fyndmaterialet som styrker att det skulle rört sig om någon 
typ av ceremonier kopplade till eldoffer, men samtidigt fanns det över huvud taget inga 
indikationer på boplatslämningar i området från period V–VI. Med reservation för att 
det endast är en liten del av Lussabacken som undersökts, ter sig trots allt en tolkning av 
aktiviteterna som fortsatta eller återupptagna rituella aktiviteter i området mest trolig.

Tabell 55 Lista över samtliga härdar och härdgropar väster om skärvstenshögen A15500. Samtliga innehöll rikligt med skörbränd sten. AH 
= härd, AP = härdgrop. Jfr figur 166.

Anl nr Längd/bredd (m) Djup (m) Fyllning Fynd Datering/kommentar 

AH11236 0,80x0,55 0,18 Svart, sotig  Ett flintavslag 
AH25423 0,80x0,70 0,20 Mörk brunsvart   
AH27906 0,80x0,80 0,15 Sotig  Direkt intill AH 60663, se figur 184
AH60663 1,33x0,92 0,26 Svart, sotig   Figur 184
AP60788 2,10x1,65 0,37 Svart, sotig  
AP60819 1,70x1,20 0,27 Svart, sotig  Ett flintavslag, samt rikligt Period V, se tabell 56 och figur 183  
(FU=A18419)    med krossad kvarts i ytan
AH60878 0,52x0,48 ca 0,20 Sotig  
AH61015 0,70x0,50 0,16 Rödbrun, urlakad  Träkol i ytan
AH61283 0,65x0,65 0,10 Gråsvart, urlakad   
AG61300 3,40x1,14 0,45 Grå  
AP61343 3,20x1,50 0,37 Svart, sotig Tre flintavslag Period V, se tabell 56
AH61384 0,55x0,45 0,17 Svart, sotig  Ett flintavslag 
AH61406 0,95x0,70 0,18 Svart, sotig  Ett flintavslag 
AH61428 0,84x0,75 ca 0,20 Sotig   
AP61481 0,60x0,55 0,20 Grå  
AP61498 2,50x1,66 0,40 Svart, sotig  Period V–VI, se tabell 56 och figur 182. Stor  
     stubbe mitt i. Troligen två anläggningar

Tabell 56 14C-daterat material från härdar på södra delen av Lussabacken norr, området väster om skärvstenshögen. Provet Ua-41139, mar-
kerat med asterisk, härrör från förundersökningen. Se även bilaga 13.

Lab nr 14C år BP Anl nr Prov ID Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-41139* 2691±35 A60819 (FU: A18419) Prov nr 2 Härdgrop Träkol: al -26,1 895–870 BC 910–800 BC 
       850–805 BC
Ua-45906 2695±35 A61343 PK25400 Härd Träkol: al -24,7 895–865 BC 910–800 BC 
       850–805 BC
Ua-45907 2565±35 A61498 PK25439 Härd Träkol: björk -24,1 810–750 BC 810–740 BC 
       690–660 BC 690–660 BC  
       610–600 BC  650–540 BC
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ÖVRIGA FYND OCH ANLÄGGNINGAR
Övriga fynd och anläggningar från lokalen med datering till bronsålder–förromersk 
järnålder utgörs av några keramikfynd och 14Cdateringar av träkol från hyddor, som 
utifrån fyndmaterialet daterats till mellanneolitikum. De få keramikfynden utgörs av 
rabbad keramik, som kan ges en allmän datering till bronsålder (period II–VI) eller för
romersk järnålder (period A1–2). Keramikbitarna härrör dels från området med mellan
neolitiska lämningar i den södra undersökningsytans centrala del (lager L101; se kapit
let Mellanneolitikum), dels från sanden (L102) inom södra delen av järnåldersboplatsen 
(tabell 57). Den rabbade keramiken utgör ett litet inslag i det keramiska materialet från 
lokalen, som domineras av material från neolitikum och järnålder. 

Hyddorna A18/A33 och A21 innehöll neolitiskt fyndmaterial, men de fyra 14Cdate
ringarna av träkol av lind och ek visar otvetydigt på äldre bronsålder, med dateringar 
till period I (1 st), period I–II (2 st) och period II–III (1 st). Flintan från den neolitiska 
ytan som helhet har bedömts vara från stenålder fram till tidig bronsålder. Från hydda 
21 finns tre vingeplattformsavslag som indikerar en flintteknik som funnits från sen
neolitisk tid till period I, möjligen in i period II, av bronsåldern (se kapitlet Mellan-
neolitikum). Oavsett om hyddorna de facto var från mellanneolitikum så är den enda 
rimliga tolkningen att 14Cdateringarna speglar aktiviteter i hyddområdet under äldre 
bronsålder. Av dateringarna att döma hade dessa aktiviteter ägt rum något tidigare än, 
respektive sammanfallit i tid med, uppförandet av skärvstenshögen. Den höga egenål
dern för lind och ek medför dock att det är osäkert i vilken mån det är aktiviteterna som 
daterats. Makrofossilfynden från anläggningarna antyder matberedning, eftersom de 
innehöll hasselnötter, förkolnade matrester och i ett fall även kål och baljväxter (bilaga 
4, PM37417 från hydda A18/33).

AKTIVITETER VID LUSSABACKEN NORR UNDER BRONSÅLDERN
Från det att den mellanneolitiska boplatsen övergavs finns det ett brott i den kronolo
giska sekvensen av aktiviteter på platsen fram till äldre bronsålder. Det finns inga fynd 
som säkert kan dateras till senneolitikum. Vingeplattformsavslagen, som diskuterades 
under föregående rubrik, kan dock generellt dateras till senneolitikum–äldre bronsål
der. De första aktiviteterna efter mellanneolitikum som lämnat mer manifesta spår var 
de som speglas av 14Cdateringarna av träkol från de förmodat mellanneolitiska hyd
dorna A18/A33 och A21 (se kapitlet Mellanneolitikum) och av träkol från skärvstenshö
gen, som alla hamnade i äldre bronsålder.

Skärvstenshögen har beskrivits ingående vad avser uppbyggnad och datering. Upp
förandet skedde av allt att döma under ett kort tidsförlopp och högen dateras till period 
II–III. Det har genom anläggningens karaktär och analogi med andra skärvstenshögar 
konstaterats att den har rituell prägel avseende läge, konstruktion och fyndmaterial. 
Den bör därför sättas i samband med andra rituella aktiviteter i området på och kring 
Lussabacken. Skärvstenshögen är något äldre än den undersökta gravhögen Signilds bur 
(Ysane RAÄ 11), men det ska då hållas i minnet att övriga gravhögar på Lussabacken 
ännu inte är undersökta (Ysane RAÄ 12) och att det sannolikt även finns andra under 
mark dolda lämningar i området (se Den rituella miljön på Lussabacken).

Omkring 20 m väster om skärvstenshögen, i ett långsträckt strandnära parti, fanns 
ett härdområde med ett tiotal härdar och härdgropar av varierande storlek. De härdar 

Tabell 57 Rabbad keramik daterbar till tidsintervallet bronsålder (per II–VI)–äldre förromersk järn-
ålder (period A1–2).

Anl nr Typ av keramik Antal Vikt (g) Datering  Fyndnr

L102 Rabbad 1 6 Bronsålder–förromersk järnålder 2256
L101 Rabbad 1 5 Bronsålder–förromersk järnålder 2358
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som daterats var från period V–VI och därmed från ett skede som ligger gott och väl 
200 år efter skärvstenshögens anläggnings och primära brukningstid. Härdarna var 
äldre än den fossila åkermarken i samma område och boplatslämningarna i den norra 
delen av lokalen (se Järnåldersboplatsen). Det finns visserligen ett inslag av keramik bland 
de nordliga boplatslämningarna som dateras inom tidsspannet yngre bronsålder–äldre 
järnålder, men materialet är relativt litet och av karaktären allmän brukskeramik, som 
har en vid datering. Det kan därför mycket väl helt och hållet höra hemma i förromersk 
och romersk järnålder (bilaga 3). Härdområdet tolkas som en fortsättning av rituella 
aktiviteter i området, dock finns inga arkeologiska belägg inom undersökningsområdet 
för aktiviteter på platsen ca 1050–900 f Kr, dvs period IV. Det finns inget i fyndmate
rialet från härdarna som styrker en rituell koppling, men det fanns inte heller tydliga 
indikationer på att lämningarna hört samman med någon närliggande gårdsbebyggelse.

Fredrik Larsson och Elisabeth Rudebeck argumenterar för en tolkning av A18/A33 
och A21 som neolitiska hyddor, framför allt utifrån den rikliga fyndförekomsten i för
hållande till resten av den neolitiska boplatsen (se kapitlet Mellanneolitikum). Tolk
ningen är rimlig, men faktum kvarstår att alla de fyra 14Canalyserna från hyddorna 
har gett dateringar till äldre bronsålder. Detta visar att aktiviteterna under äldre brons
ålder försiggick inom ett betydligt större område än enbart vid själva skärvstenshögen 
och härdområdet väster om den. Hyddlämningarna låg omkring 30 m nordnordost 
om skärvstenshögen. En möjlig förklaring till förekomsten av träkol från bronsåldern 
i hyddlagren är därför att anläggningarna var från bronsåldern. Det är dock möjligt är 
att det funnits hyddor på platsen under både mellanneolitikum och äldre bronsålder. 
Hydda 21 var anlagd intill markfasta stenblock, något som man kan ha dragit nytta 
av under båda tidsperioderna. Andra tänkbara förklaringar till 14Cdateringarna kan 
vara svedjebränder och framställandet av stora mängder skärvsten. Eventuellt har detta 
hängt samman i en process när man tagit platsen i anspråk och förberett terrängen så att 
skärvstenshögen blivit exponerad. Det är hur som helst tydligt att aktiviteterna under 
bronsåldern varit av viss omfattning, eftersom de även avspeglar sig i 14Cdateringarna 
av de fyra proverna från hyddorna.

Det fanns inga lämningar efter stolpburna hus eller boplatsrelaterade nedgrävningar, 
t ex gropar, i området som säkert kunnat föras till bronsåldern. Det möjliga tvåskeppiga 
huset (hus 32) var troligen från mellanneolitikum, även om en datering till äldre bronsål
der inte kan uteslutas. De anläggningar i undersökningsområdets södra del, som säkert 
kan dateras till bronsåldern (skärvstenshögen och härdarna), bedöms därför inte här
röra från en boplats i bemärkelsen bebyggelse. Hyddorna som diskuterades ovan – eller 
åtminstone kolet i dem – kan härröra från tillfälliga vistelser i samband med transpor
ter, jakt, fiske, insamling, svedjebränder eller byggandet av skärvstenshögen. En av 14C
dateringarna från hyddorna överlappar dateringarna av skärvstenshögen, vilket visar att 
vistelserna vid hyddorna kan ha ägt rum samtidigt som skärvstenshögen byggdes. San
nolikt har det funnits samtida gårdar i närheten, men platsen och dess lämningar har 
sammantaget en påtaglig rituell framtoning.

Den rituella miljön på Lussabacken
Arkeologiska undersökningar ger ofta en bra bild av enstaka objekt, men det är sällan 
rituella miljöer, som sträcker sig över många hektar, blir föremål för undersökningar i 
sin helhet. Det innebär att vi i någon mån måste förlita oss på jämförelser och analo
gier med andra lokaler och områden för att få en uppfattning om de rituella miljöernas 
komplexitet.

De synliga gravmonumentens roll som markörer under olika tidsperioder och deras 
betydelse för förståelsen av kulturlandskapets utveckling och sociala dimensioner har 
diskuterats ingående inom arkeologin. Till de monumentala representationerna i land
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skapet bör även räknas andra synliga lämningar, som t ex skärvstenshögar, och en gi
ven utgångspunkt för en utvärdering av bronsålderslämningarna på Lussabacken norr 
är närheten till gravområdet på Lussabackens krön, bestående av tre gravhögar. Enligt 
T. J. Arne skall det dessutom finnas en husgrund 55 m från den undersökta gravhögen 
(Arne 1925:38), vilket för tankarna till så kallade kulthus från bronsåldern (Victor 2002). 
Några tydliga spår av husgrunden är dock inte synliga ovan mark idag.

Lussabacken är visuellt dominerande på denna del av Lister, i synnerhet sedd från 
Vesan, och på så sätt en självklar plats att orientera sig efter, både då och nu. Gravhö
garna på Lussabacken är 8, 10 respektive 20 m i diameter (Ysane RAÄ 11 och 12). Avstån
det mellan de enskilda gravhögarna är mellan 20 och 80 m. Den större av dem kallas 
Signilds bur och vid foten av Lussabacken står en ek som kallas Hagbards eller Habors 
ek (Ysane RAÄ 10). Kopplat till gravhögen och eken finns den vitt spridda sägnen om 
Signes och Hagbards kärlek som ledde till deras död (Saxos Danmarks Historie 2000, 
Syvende bok). Gravhögen undersöktes 1920 och då konstaterades att den bestod av ett 
kärnröse med en kantkedja och att den var täckt av ett sandlager. Högen visade sig vara 
plundrad, men nära högens mitt fanns rester av en eller två gravar som innehöll ett ler
kärl, ett nålfragment och en rakkniv med ett skaft i form av ett hästhuvud, respektive 
en fragmenterad bronskniv. Föremålen dateras till bronsålderns period III (SHM 16614: 
Arne 1925:36ff; Oldeberg 1974:190). I västra kanten av kärnröset påträffades ytterligare 
två gravar i form av brandlager med föremål, bl a ett lerkärl, som daterar dem till folk
vandringstid respektive vendeltid–vikingatid.

Skärvstenshögen låg på Lussabackens västsluttning, ca 500 m nordnordväst om grav
högarna. Dess placering i förhållande till övriga komponenter i den rituella miljön ter 
sig därför i förstone lite perifer, men det har troligen funnits fler komponenter på Lus
sabacken och det är välkänt att gravmiljöer av detta slag inte brukar vara begränsade 
till de monument som är synliga ovan mark idag. Skärvstenshögen var ungefär samtida 
med den ovan nämnda undersökta högen och den var flankerad av ett härdområde, som 
daterats till bronsålderns period V och VI. Det finns inga indikationer på boplatsläm
ningar i området från tidsperioden. Härdområdet tolkas därför som spår efter fortsatta 
rituella aktiviteter i området, efter att skärvstenshögen anlagts.

En möjlig komponent i komplexet vid Lussabacken är en rad med resta stenar på 
östra delen av backen. Uppgiften om en sådan härrör från skriftställaren Pehr Johnsson 
som 1916 skrev att ”Invid Hagbors ek samt utmed landsvägen, ett 20-tal m V om denna, 
stå en rad stenar på 8 á 10 m avstånd från varandra. Den största hällen närmare 2 m i höjd 
och bredd. De övriga något mindre” (ATA: Utdrag ur P. Johnssons anteckningar beträf
fande fornlämningar i Ysane sn, Blekinge). Det finns inga ytterligare uppgifter om detta 
möjligen borttagna monument, vare sig i skrift eller på äldre kartmaterial. Dess date
ring är också okänd.

Ytterligare en komponent i miljön invid Habors ek är en möjlig hällristning. Återigen 
är sagesmannen Pehr Johnsson, som nedtecknat uppgifter från lantbrukaren P. Bengts
son i Ysane. Bengtsson visade att det invid den s k Lussehall, belägen vid Habors ek, 
fanns en stensatt källa, som uppgavs vara en offerkälla. Vidare uppgav han att i Lusse
hall fordom funnits troll. ”Hällen, som utgöres af en väldig granitklippa kallas Lussehall 
emedan en piga därstädes blivit bergtagen vid namn Lusse. Det skulle ha funnits fotspår ef-
ter henne i hällen, men lyckades jag icke finna detta, som numera torde vara utplånat”. Det 
finns inget ytterligare nedtecknat om eventuella hällristningar på Lussehall.

De kända lämningarna ger en bild av en komplex grav och kultmiljö i ett ur kom
munikativ synvinkel fördelaktigt läge. Som helhet betraktat har det utan tvivel funnits 
en rituell miljö på Lussabacken med en rumslig utbredning långt utanför de idag syn
liga gravmonumenten (figur 186). Den här typen av miljöer är komplexa i många avse
enden. Dels består de av många olika komponenter och dels har de inte varit statiska, 
utan deras innehåll har förändrats och omtolkats över tiden, vilket gravarna från yngre 
järnålder och undersökningar av liknande miljöer på olika platser i Skandinavien visar.

Figur 186 (till höger) Kända kompo-
nenter i den rituella miljön på Lussa-
backen. Strandlinjen är 2 m ö h. Ter-
rängmodell av Nils-Olof Svensson, 
Högskolan i Kristianstad, grundad på 
Lantmäteriets LIDAR-data [© Lant-
mäteriet i2012/892]. Skala 1:15 000.



253253

Bronsålder

Lussabacken

Bokelund

Norjeboke

Furumon

N

0 250 500 m

gravmiljö

stensättning

hög

skärvstenshög

urnegrav





255

Järnåldersboplatsen

Johan Åstrand

Inledning
I detta kapitel redovisas järnåldersboplatsen i områdets norra del. Boplatsens lämningar 
påträffades direkt under matjorden och var nedgrävda i, eller låg ovanpå, det översta 
lagret sand som avsatts av Littorinatransgressionen. Förundersökningen 2010 hade gett 
en förhållandevis god bild av järnålderlämningarnas spridning (Rudebeck m fl 2010a). 
Lämningarna hade dock en något större utbredning åt norr än vad som antagits i sam
band med förundersökningen. Då undersökningsplanen för slutundersökningen sam
manställdes fanns inte några 14Cdateringar från boplatsen och det begränsade fyndma
terialet tydde på att det kunde röra sig om en boplats från yngre bronsålder–förromersk 
järnålder. Detta kom att revideras vid slutundersökningen.

I den följande redogörelsen görs först en kort genomgång av syfte och metod. Där
efter redovisas boplatsens olika huskonstruktioner, följt av en översikt över boplatsens 
övriga anläggningar. Efter detta presenteras fyndmaterialet och de analyser som utför
des på material från järnåldersboplatsens lämningar. Därefter följer en källkritisk dis
kussion gällande dateringar och kronologi. I diskussions och tolkningsavsnittet be
handlas boplatsens läge i landskapet samt dess struktur och ekonomi, främst gällande 
det folkvandringstida skedet. Slutligen förs en diskussion om järnåldersboplatsens ut
märkande egenskaper och där den även relateras till lämningar från samma tid inom 
andra lokaler som undersöktes inom E22projektet. Syftet är att formulera frågor inför 
den fördjupade rapporteringen.

Syfte och frågeställningar
Frågeställningarna gällande järnåldersboplatsen utformades utifrån de övergripande 
syften som länsstyrelsen uppställt i kravspecifikationen. På grund av det begränsade 
textutrymmet i undersökningsplanen och i avsaknad av dateringsresultat blev frågeställ
ningarna generella. För boplatslämningar från neolitikum, bronsålder och järnålder var 
det övergripande syftet att datera lämningarna samt kartlägga funktion och boplatser
nas inre struktur. En kulturhistorisk tolkning skulle göras med jämförelser med andra 
lokaler utifrån olika geografiska perspektiv. Följande frågor formulerades:

Lussabacken norr
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• Hur har boplatserna varit strukturerade? Finns huslämningar, härdområden, verk
samhetsområden?

• Vad kan utläsas om lämningarnas funktion och ekonomiska och sociala kontext uti
från litiskt material, keramik och makrofossil?

• Hur relaterar bronsålderns och äldre järnålderns boplatslämningar kronologiskt till 
stensättning, skärvstenshögen och den fossila åkermarken?

• Bronsålder äldre järnåldersboplatsen ligger nära strandlinjer vilket är ovanligt. Vil
ken funktion har denna bosättning haft och hur har utnyttjandet av strandzonen 
sett ut?

Av dessa allmänt hållna frågeställningar var det den sistnämnda punkten som främst 
kom att prägla undersökningen. Frågorna rörande boplatsens innehåll, struktur och 
funktion kopplades därför till frågan om vad boplatsens strandläge haft för betydelse 
(figur 187).

Metod
Undersökningen av järnåldersboplatsen utfördes med gängse arbetsmetoder och här 
kommer enbart att ges en kort presentation av arbetssättet. En närmare redovisning av 
specifika metoder görs i samband med beskrivningen av de undersökta lämningarna. I 
undersökningsplanen hade angivits att de centrala delarna av järnåldersboplatsen skulle 
undersökas intensivt, medan resterande delar skulle undersökas extensivt. Som första 

Figur 187 Järnåldersboplatsen un-
der utgrävning 2011. Fotot visar det 
strandnära läget invid Vesan. Utsikt 
över hus 3 och 7 mot Gammalstorps 
kyrka i väster. Foto: Blekinge mu-
seum.
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steg i slutundersökningen av boplatsen gjordes en inledande metalldetektering (bilaga 
6). Därefter avbanades ytan med hjälp av grävmaskin. Man tog då bort matjordslagret i 
åkermarken samt det odlingslager som fanns i den skogklädda delen av undersöknings
området. Inom en del av boplatsen gjordes matjordsavbaningen i två omgångar, varvat 
med metalldetektering. Efter detta kunde undersökning av kulturlager och anläggningar 
påbörjas. Efter rutgrävning av kulturlagren togs kvarvarande lager bort vid en andra 
maskinavbaning. En utvidgning av schaktet gjordes i jämnhöjd med stolphålskoncen
trationen kallad hus 1–2. Denna gjordes inom en yta avsedd för matjordsupplag som 
Trafikverket var rådig över. Utvidgningen gjordes enligt beslut av länsstyrelsen (bilaga 1).

Efterhand som undersökningen framskred visade det sig att det fanns omfattande 
överlagrade lämningar även inom ytan för järnåldersboplatsen. Detta gällde framför 
allt undersökningsområdets västra del. Detta påverkade dokumentationen av järnålders
lämningarna på så vis att undersökningen här fick påskyndas för att man sedan skulle 
kunna ta bort transgressionssanden och gräva fram de mesolitiska lämningar som hade 
påträffats genom rutgrävning i området. Någon nedprioritering av järnålderslämning
arna gjordes dock inte.

Undersökningsresultat
JÄRNÅLDERSBOPLATSENS UTBREDNING OCH LÄMNINGAR
Järnålderns boplatslämningar fanns inom en yta som sträckte sig från den lägre delen 
av skogsmarken i söder till den del av åkermarken i norr där terrängen började plana 
ut mot lägre nivåer (figur 188). Denna boplatsyta omfattade ett ca 150 m långt parti av 
undersökningsområdet med en yta av ca 6 000 m2. Förutom en mindre mängd mellan
neolitisk keramik pekade varken fynd eller 14Cdateringar på att lämningar från andra 
tidsperioder skulle ha funnits i området. På en lägre nivå, under Littorinasanden, fanns 
dock bevarade äldre lämningar. Även kulturlagret L7060 inom järnåldersboplatsens 
norra del var äldre än järnåldersboplatsen. Det föreföll vara avsatt under mellanmesoli
tisk tid och innehöll fynd från denna period. Till skillnad från övriga mesolitiska lager 
var detta inte övertäckt med Littorinasand utan låg synbart på samma nivå som järns
ålderlämningarna. Lagret var påverkat av odling och fynd från såväl järnålder som sen 
historisk tid fanns inblandat i lagret. Förmodligen var det denna odlingspåverkan som 
gjorde att träkol från L7060 vid förundersökningen daterades till 1600tal till 1900tal 
(FU: A17133, Ua41146; bilaga 13).

Sammanlagt bedömdes över 1000 anläggningar ha ingått i järnåldersboplatsen, va
rav de flesta utgjordes av stolphål. Inom boplatsen fanns flera långhus och två grophus. 
Något som var utmärkande för järnåldersboplatsen var att det fanns lämningar efter fast 
bebyggelse i ett strandnära läge. Detta är förhållandvis ovanligt och vid undersökningen 
lades vikt vid att försöka förstå boplatsen utifrån detta läge. Det tydligaste exemplet på 
lägets betydelse var lämningen efter ett båthus, hus 4, i undersökningsområdets västra 
del. Boplatsens läge i förhållande till strandlinjen under järnåldern diskuteras i kapitlet 
Boplatsens läge i landskapet nedan.

Järnåldersboplatsens södra del låg inom den tidigare skogklädda delen av under
sökningsområdet. Boplatslämningarna utgjordes här främst av härdar och gropar men 
även koncentrationer av stolphål förekom. Större delen av boplatsen låg i åkermark. Här 
fanns boplatslämningar inom hela ytan, med de mest anläggningstäta delarna i den syd
östra och norra delen. I södra delen av åkermarken fanns spår efter ett långhus, hus 6, 
och i den sydöstra delen fanns en koncentration av stolphål kallad hus 1–2. Inom un
dersökningsområdets östra halva fanns flera sammanhängande ytor med kulturlager. I 
den västra delen, som legat närmast den äldre strandlinjen, fanns förutom lämningen 
efter båthuset främst härdar och gropar. I den norra delen fanns en låg moränhöjd där 
två långhuslämningar, hus 3 och 7, var belägna. Norr om denna höjd sluttade marken 
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mot norr och anläggningstätheten avtog här gradvis. Norr om hus 3 och 7 fanns främst 
stolphål som inte ingick i urskiljbara konstruktioner samt härdar. I den centrala delen 
av boplatsytan, mellan långhuslämningarna, fanns en yta med färre anläggningar. Järn
åldersboplatsen utgjorde på detta sätt en utbredd boplatsyta som karaktäriserades av en 
central del med huslämningar, utkantsområden med härdar och enstaka anläggningar 
samt ett område med spår av strandnära aktiviteter i väster.

Figur 188 Undersökningsområdet 
(rött) på ortofotot, © Lantmäteriet 
[LMV dnr 2013/00859]. Svart linje vi-
sar järnålderslämningarnas sprid-
ning. Skala 1:2 000.
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HUSEN INOM JÄRNÅLDERSBOPLATSEN
Inom järnåldersboplatsen påträffades ett antal huslämningar som alla låg i åkerdelen av 
undersökningsområdet. Här lokaliserades tre långhus, två grophus, ett båthus samt en 
stolphålskoncentration som var spår efter en eller flera ytterligare byggnader (figur 189). 
I det följande avsnittet redovisas huslämningarna samt de fynd och analysresultat som 
hör samman med respektive hus. Boplatsens kronologi, läge, struktur och ekonomi följer 
i kapitlen Järnåldersboplatsens datering och Järnåldersboplatsen – tolkning och diskussion.

hus 3

hus 7

hus 4

hus 5hus 13

hus 6

hus 1–2

0 10 20 m

N

Figur 189 De olika huslämningar-
nas läge inom järnåldersboplatsen. 
Huslämningen kallad hus 1–2 har inte 
kunnat fastställas exakt. Skala 1:750.
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Hus 3, långhus
Läge och konstruktion
Hus 3 låg inom den norra delen av järnåldersboplatsen, på krönet av ett mindre höjd
parti. Husets västra del torde ha legat förhållandevis nära strandområdet och huset bör 
ha varit väl synligt för den som kommit till platsen från sjösidan. Huset hade utgjorts 
av ett stolpburet långhus, där i huvudsak endast spåren efter de stolpar som ingått i den 
takbärande konstruktionen var bevarade (figur 190–192, tabell 58). Längs huslämningens 
södra sida fanns ett antal spridda mindre stolphål, men deras funktion och tillhörighet 
är något oklar. Vid den södra sidan av huslämningens mittsektion fanns fyra likartade 
stolphål som kan ha ingått i en dörrkonstruktion. Hus 3 var den längsta huslämningen 
på boplatsen och den takbärande konstruktionen hade haft en längd av 36 m. Den yta 
som omfattats av de takbärande stolparna hade haft en storlek av 67 m2. Det är rimligt 
att anta att husets reella yta varit minst det dubbla, alltså omkring 135 m2. Stolpsättningen 
i huset hade varit förhållandevis regelbunden, mellan 3,6 och 4,8 m (undantaget det öst
ligaste stolpparet), men i husets mittparti var mellanrummet mellan två av bockparen 
betydligt bredare, ca 6 m, och byggnaden hade här haft ett stort rum. Ingången hade 
vart belägen i rummets västra del. En möjlighet som övervägdes under fältarbetet var 
om det skulle kunna ha rört sig om två separata hus med ett tomrum mellan huskrop
parna. Detta föreföll dock mindre troligt eftersom stolpsättningen antydde att konstruk
tionen var utförd i ett sammanhang. Det som talar mot två samtida hus på linje är att 

Figur 190 Plan över hus 3. Takbä-
rande stolpar, troliga gavelstolpar 
och eventuell dörrkonstruktion är 
markerade med svart (jmr figur 191), 
härd i den östra delen med rött samt 
eventuell plats för vävstol marke-
rat med orange. Kulturlager L6510 
är markerat i husets östra del. I bak-
grunden syns övriga stolphål inom 
ytan. Skala 1:300.
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det knappast skulle ha funnits utrymme för gavelkonstruktioner. Det förefaller därför 
mest rimligt att se hela konstruktionen som spår efter en sammanhängande huskropp.

Stolphålen efter de takbärande stolparna hade i regel en diameter mellan 0,30 och 0,45 
m och ett djup på mellan 0,15 och 0,25 m. De flesta hade en distinkt form i profil, med 
antingen raka sidor och plan botten eller en mer rundad form. De stolphål som fanns 
i huslämningens mitt, och vars stolpar bildat ett rum med större yta, avvek inte från 
de övriga stolphålen. Stolphålen hade fyllningar som var måttligt till kraftigt humösa.

Husets begränsning åt väster var något oklar eftersom denna yta schaktades förhål
landevis djupt. Åt öster hade huset dock en definitiv avgränsning. Den östra delen täcktes 

A5740

A5849

A5827
A5819

A5767

A5775
A5616

A5631
A5493

A5537
A32548

A25607
A25621

A32556

A5983

A5592 A31808
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N

Figur 191 Plan över hus 3 med an-
läggningsnummer angivna. Skala 
1:300.

Tabell 58 Uppgifter om hus 3.

Hustyp Treskeppigt långhus

Orientering NNV–SSO
Yttre form Rektangulär
Takbärande konstruktion 17 stolphål fördelade på åtta par samt ett udda stolphål. Det sistnämnda motsvarades av en låg, markfast 
   sten som sannolikt varit fundament för en stolpe. Symmetrisk stolpsättning. Förmodligen   
 underbalanserad konstruktion.
Väggkonstruktion -
Ingång Fyra stolphål vid mitten av huslämningens södra sida kan möjligen vara spår av en ingång.
Längd  36 m i takbärande konstruktion. 
Bredd  2 m i takbärande konstruktion.
Bockbredd, från V (m) 1,8 – 1,9 – 2,0 – 1,8 – 1,8 – 1,6 – ca 2–2,0 – 2,0
Spannlängd, från V (m) 3,6 – 4,4 – 4,4 – 6,2 – 4,5 – 4,8 – 3,7 – 4,4
Golvyta 67 m2 inom takbärande konstruktion.
Övriga anläggningar Två stolphål som möjligen var spår efter gaveln i öster. 
 Härd A23868/A36009 i östra delen. 
 Två mindre stolphål i huslämningens västra del var möjligen spår efter en vävstol. 
 Kulturlager L6510 i östra delen.
Typologisk datering Yngre romersk järnålder–vikingatid
14C-datering 50–340 AD, 400–550 AD
Fynddatering Keramik från äldre järnålder och förromersk järnålder.

stolphål – dörr & gavel
stolphål – takbärande
ev vävstol
härd
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av ett kulturlager, L6510, som bestod av svart, kraftigt humös sand som innehöll träkol, 
sot och eldpåverkad sten. Lagret frilades vid den första avbaningen av ytan. Stolphålen 
där blev dock inte synliga förrän efter en andra avbaning, då lagret hade tagits bort. Ef
tersom fyllningen i stolphålen och i L6510 var likartad gick det inte att avgöra om stolp
hålen var grävda genom kulturlagret. Sannolikt var L6510 rester av ett golvlager i husets 
östra del. Lager 6510 redovisas närmare under avsnittet ”Kulturlager”.

I husets östra del fanns också en härd, A23868. Den var nedgrävd genom kulturla
gret L6510 och nedgrävningens sidor var klädda med siltig lera som var eldpåverkad. I 
fyllningen fanns rikligt med kol och skörbränd sten. Här påträffades även brända ben 
och ett mindre järnföremål. Även i leran som klädde sidorna fanns inslag av kol samt 
skärvsten och brända ben. Lerfodringen antyder att härden haft en speciell funktion, 
men det kan även röra sig om en matlagnings eller värmehärd som försetts med lerväg
gar för att underlätta skötsel och urstädning. I husets västra del fanns även två mindre 
stolphål som låg något indragna i förhållande till den takbärande konstruktionen. I ett 
av stolphålen påträffades fragment av vävtyngder. Möjligen kan stolphålen ha ingått i 
en vävstolskonstruktion.

Lämningarna efter ytterligare ett långhus, hus 7, låg i anslutning till den östra halvan 
av hus 3. Detta hus hade varit orienterat i nordvästsydostlig riktning och hade tillhört 
en annan bebyggelsefas.

Fynd
Fynden från hus 3 kom från anläggningar inom huset (tabell 59). Eftersom kulturlagret 
L6510 förmodligen hör samman med huset bör de fynd som tillvaratogs från rutgräv
ningen i detta lager även höra samman med huset. De sistnämnda fynden, redovisas 
under avsnittet om kulturlagren (se tabell 85). De fynd som påträffades i anläggningar 
till hus 3 utgjordes av keramik, vävtyngdsfragment, flinta samt brända ben. I härden 

Figur 192 Foto taget i mittlinjen av 
hus 3 med stolphålen markerade 
med stakkäppar. Bilden är tagen 
mot väster, med Vesan och Gammals-
torps kyrka i bakgrunden. Foto: Ble-
kinge museum.
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A23868, som överlagrade L6510, hittades en mynningsskärva med en dekor av fingerin
tryck. Den dateras till förromersk järnålder. I härden A23868 påträffades även brända 
ben från nöt, svin och får/get (bilaga 5). Enstaka brända ben tillvaratogs även i stolphå
let A32379, i den östra delen av huset. I ett mindre stolphål i husets västra del (A5827) 
påträffades fragment av en vävtyngd och även i ett stolphål i den östra delen påträffades 
ett möjligt fragment av en vävtyngd. 

Analyser
Vid undersökningen togs makrofossilprov i samtliga stolphål efter de takbärande stol
parna. Vid makrofossilanalysen gjordes först en scanning av prover från alla sjutton be
varade stolphål efter takbärande stolpar och man kunde då konstatera att det fanns för
kolnade fröer i nio av dessa. Makrofossilanalys gjordes på proverna från samtliga dessa 
stolphål (bilaga 4). Det fanns mest bevarat makrofossilt material i den östra delen av 
huslämningen. De påträffade fröerna utgjordes främst av sädeskorn där emmer/spelt, 
havre, råg, korn och eventuellt även hirs förekom. Ett av stolphålen i husets östra del 
(A36042) innehöll ovanligt rikligt med sädeskorn. Här fanns 223 sädeskorn av emmer/
spelt samt 10 av korn. Tillsammans med dessa fanns även tröskrester i form av agnba
ser som visade att sädeskornen inte hade blivit rensade. Spår av andra växter var hallon, 
björnbär, körsbär och vildapel samt eventuellt någon kryddväxt.

För att datera hus 3 valdes först makrofossilt material ut från två stolphål. Senare 
gjordes ett försök att göra ytterligare en analys på makrofossilt material från ett stolphål 
i husets västra del. Detta misslyckades dock eftersom provet innehöll alltför lite dater
bart material. Den analys som gjordes på material från stolphålet A5537 i den västra de
len gav en datering till perioden 50–340 e Kr (tabell 60). Dateringen av sädeskorn från 
A36042 var yngre, från perioden 400–550 e Kr, och dateringarna saknade därigenom 
överlappning. Dateringen av huset är därför problematisk. I avsnittet Järnåldersboplat-
sens datering nedan diskuteras dateringen av hus 3 utifrån 14Cresultat, fynd, stratigrafi 
och hustypologi.

Tolkning
Hus 3 var boplatsens längsta hus och det låg i ett förhållandevis väl exponerat läge 
på en låg höjdrygg. Mellan 100 och 500 e Kr låg strandlinjen på 0,9–0,7 m ö h och 
avståndet mellan huset och stranden var då 60–80 m (jfr figur V i kapitlet Klimat, 

Tabell 59 Fynd från anläggningar ingående i hus 3.

Anl nr Anl typ Fynd Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

A23868 Härd  Brända ben 32 11,0 Ben från nöt, svin samt får/get 1237
A23868, övre del Härd  Brända ben 32 7,0 Ben från nöt, obest däggdjur 1246
A23868 Härd Flinta 1 0,5 Avslag 1238
A23868 Härd Järn 1 9,0 Obestämt järnföremål 1244
A23868, undre delen (A36009) Härd  Keramik 1 9,0 Mynning med fingerintryck, förromersk järnålder 2260
A32379 Stolphål  Brända ben 1 0,1  1208
A5827 Stolphål Vävtyngd 6 58,0  2334
A36042 Stolphål Vävtyngd? 1 20,0 Grov lera, osäker 3985

Tabell 60 14C-dateringar från hus 3.

Lab nr 14C år BP Anl nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-44190 1842±61 A5537, västra delen av huslämningen Stolphål Sädeskorn, råg -25,7 80–110 AD 50–340 AD 
      120–240 AD
Ua-44191 1592±33 A36042, östra delen av huslämningen Stolphål Sädeskorn, emmer -23,5 420–470 AD 400–550 AD 
      480–540 AD
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strandförskjutning etc). Som tidigare nämnts kunde huset indelas i två delar, genom 
att det i husets mitt fanns ett parti med ett bredare mellanrum mellan stolpparen. 
Detta byggnadsdrag kan tolkas som att man eftersträvat ett större representativt rum 
i husets mitt, något som tyder på ekonomiskt välstånd och hög social status. (Björ
hem & Magnusson Staaf 2006; Artursson 2005; Carlie 2008). Fynden visar att hus 3 
sannolikt fungerat både som boningshus och för hantverk. Fynd av vävtyngdsfrag
ment fanns i både den västra och den östra delen av huset. Inom kulturlagret L6510 
i husets östra del fanns även spår av sintrad lera och slaggblandad lera samt ett frag
ment av ett blästermunstycke som tyder på att man utfört metallhantverk. I husets 
östra del fanns även gott om brända sädeskorn vilket tyder på att man även lagat mat 
eller rostat säd i denna del av huset. Hus 3 har sannolikt varit ett flerfunktionshus där 
storlek, placering och förekomsten av ett större centralt placerat rum antyder att hu
set haft en representativ karaktär.

Hus 4, båthuset
Läge och metod
I den västra delen av undersökningsområdet påträffades hus 4 som var en lämning efter 
ett båthus. Marken sluttade här svagt och ungefär 15 m väster om båthuset fanns i da
gens åkermark en markerad avsats i terrängen där marken började slutta brantare ned 
mot Vesansänkan.

Vid avbaningen framträdde ett avlångt kulturlager i västnordvästlig/ostsydostlig 
riktning och vid rensning av ytan kring lagret påträffades ett antal omgivande stolphål. 
Huslämningen undersöktes på så sätt att kulturlagret delades in i 12 rutor med en stor
lek av ca 1,4x2 m, som sedan handgrävdes och sållades (figur 193). Inom kulturlagery
tan kunde tre olika lager urskiljas och dessa undersöktes lagervis inom grävenheterna 
(figur 194). Samtliga kulturlager och stolphål som ingick i konstruktionen undersöktes 
(tabell 61). I anslutning till huslämningen fanns ett flertal mindre stolphål och av dessa 
undersöktes ungefär två tredjedelar. Stolphålen var grunda, vilket tyder på att bortplöj
ningen varit ganska kraftig. Ett smalt dräneringsdike berörde husets södra del. Stolp
hålen till hus 4 var nedgrävda i sand och grus som avsatts under Littorinatransgressio
nen och under sanden fanns äldre marknivåer från mesolitisk tid. En sådan marknivå 
låg under husets västra del och bröt delvis fram i husets östra del. Denna syntes som ett 
lager med svåravgränsade mörkfärgningar och stort inslag av träkol.
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Figur 193 Kulturlagerytan i båthuset 
delades in tolv delar som sedan gräv-
des i separata grävenheter för varje 
lager. Skala 1:100.
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Konstruktion
Lämningarna efter båthuset bestod av en takbärande konstruktion och innanför denna 
fanns en försänkt, kulturlagerfylld golvyta som upptog nästan hela båthuset (figur 195). 
Den takbärande stolpkonstruktionen hade haft en divergerande form där avståndet mel
lan stolparna i paren varit störst i den västra delen och successivt mindre åt öster. Det är 
dock möjligt att det sista stolpparet i öster var spår efter en gavelkonstruktion. Båthu

Figur 194 Foto av båthuset under ut-
grävningen. Spåren efter de takbä-
rande stolparna har markerats med 
blå stakkäppar. Foto mot öster. Foto: 
Blekinge museum.

Tabell 61 Uppgifter om hus 4, båthuset.

Hustyp Båthus

Orientering VNV–OSO
Yttre form Divergerande med det bredaste partiet i väster.
Takkonstruktion Bred, avsmalnande takkonstruktion bestående av nio stolphål som ingick i fyra regelbundet placerade par. 
 Ett ensamt stolphål har förmodligen ingått i ett västligt par med ett bortodlat/borteroderat stolphål.  
  Stolpparet längst i öster var eventuellt spår av en gavel. 
Väggkonstruktion Inga spår efter någon väggkonstruktion.
Ingång En öppen gavel mot väster.
Längd  13 m
Bredd  Avsmalnande från 6,5 m till 1,7 m i takbärande konstruktion.
Bockbredd, från väster (m) (6,5?) 5,6, 5,3 4,5 1,7
Spannlängd från väster (m) (3,8) – 3,1 – 2,9 – 2,6
Golvyta Minst 65 m2
Övriga anläggningar Försänkt golvyta med sluttning åt väster, fylld med kulturlager i tre skikt.
Typologisk datering -
14C-datering 135–225 AD, 390–540 AD, 550–650 AD
Fynddatering Keramik av äldre järnålderstyp
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sets avslutning i väster är något oklar. Stolphålet A10521, som fanns längst i sydväst, låg i 
linje med stolphålen i den södra stolphålsraden och förefaller ha ingått i konstruktionen. 
Något motsvarande stolphål påträffades dock inte i den nordvästra delen. Det fanns inte 
spår av någon väggkonstruktion, varken i linje med stolphålen i den takbärande kon
struktionen eller utanför denna. Detta kan jämföras med undersökta norska naust som 
brukar ha spår av väggar, oftast strax utanför takbärarna (se t ex Grimm 2006). Stolp
hålen som ingick i hus 4 hade en jämn placering. De var förhållandevis små och hade 
en diameter mellan 0,20 och 0,25 m. De var i regel grunda och med ett djup av mellan 
0,10 och 0,20 m. Fyllningen bestod av svart till brungrå sand och hade ett kraftigt till 
måttligt humöst inslag. De stolphål som hade en kraftigt humös fyllning fanns främst 
i husets västra och mellersta del. I profil var samtliga stolphål rundade i formen, men 
två av de djupare stolphålen hade en antydan till spetsig form. Enbart ett av stolphålen 
visade spår efter en möjlig omstolpning.

Försänkt golvyta och kulturlager
Innanför stolphålsraderna fanns en försänkt yta med en längd av 12 m och en bredd 
av 2,7 m (figur 196). I plan hade denna yta närmast raka långsidor samt rundade kort
sidor. I en tvärprofil kunde man se att den försänkta ytan bestod av en nedgrävning 
med tydligt markerade rundade sidor och en flack, något rundad botten. I längsgående 
riktning sluttade den försänkta ytan åt väster. I den östra delen av denna yta låg bot
ten på en nivå av 3,40 m ö h medan botten i den västra, mer sjönära, delen låg på 2,78 

stolphål – takbärande
stolphål – mindre
kulturlager
anläggningar
schakt

N
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Figur 195 Plan över båthuset, hus 4, 
med omgivande anläggningar inom 
järnåldersnivån. Stolphål efter tak-
bärande stolpar är markerade med 
svart, den försänkta kulturlagerytan 
med gult och mindre stolphål inom 
huset med grått. Skala 1:200.
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m ö h. Nivåskillnaden var alltså drygt 0,6 m mellan de båda ändarna av båthuset. De 
kulturlager som fyllde nedgrävningen hade ett sammanlagt djup av 0,1 till 0,4 m. Den 
försänkta ytan tolkades som golvet i båthuset som succesivt fyllts upp med kultulager.

Inom den försänkta ytan kunde man urskilja tre olika kulturlager. Överst fanns det 
mörka, sotiga lagret L27365, under detta fanns det måttligt humösa L23181 och längst 
ned det ljusare bottenlagret L27170. Det översta lagret L27365 fanns enbart inom båt
husets centrala del och hade en tjocklek mellan 0,04 och 0,20 m. Det bestod av svart, 
sotig sand med inslag av träkol. Lagret var 1,8x5,7 m stort. Formen i plan var oregelbun
den. Lagret tolkas som ett igenfyllnadslager som förmodligen utgjorts av material från 
omgivande markyta.

Lager L23181 var ett mellanlager i fyllningen. Lagret bestod av grå, sand, med ett mått
ligt humöst inslag. I lagret fanns fläckvisa inslag av sot och kol. Lagret hade en utbred
ning av 2,8x9 m och omfattade hela nedgrävningen utom den östligaste delen. I plan hade 
lagret en jämn form. I anslutning till tre mindre stolphål vid den norra långsidan stack 
lagret dock ut ett kort stycke utanför nedgrävningen. Lagret hade en tjocklek av mellan 
0,02 och 0,25 m. I lagret fanns även en mängd stenar med en storlek på omkring 0,2 m i 
diameter (figur 197). Det fanns sammanlagt ett femtiotal sådana stenar och de var i hu
vudsak koncentrerade till några partier i båthusets mellersta delar. Stenarna låg i huvud
sak i lager L23181 och gick inte ned i det underliggande lagret. En förklaring till förekom
sten av stenar kan vara att dessa använts som stöd eller underlag för stöttor till en upp
lagd båt. Lager L23181 tolkas som den övre delen del av en tilltrampad golvyta i båthuset.

Det understa lagret i båthuset var L27170. Det bestod av ljust gråbrun sand med 
svagt inslag av humöst material. I lagret fanns sot och kol. Lagret fanns inom botten av 
hela nedgrävningen. I lagret påträffades merparten av de båtnitar som framkom i läm
ningen. Lagret L27170 tolkas som den undre delen av en trampad yta i båthusets botten.

Stolphål till stöttor och inre konstruktioner
I anslutning till hus 4 fanns ett flertal mindre stolphål. Dessa återfanns i huvudsak 
inom den försänkta ytan i husets mitt och framför allt längs sidorna av denna nedgräv
ning (figur 197). Dessa stolphål hade en något mindre diameter än stolphålen efter de 
takbärande stolparna och var överlag något grundare. I profil hade de flesta en rundad 
form men det fanns även sex stycken störhålslika stolphål med spetsig form. Inget av 
dem hade avvikande lutning eller visade på annat sätt att stolparna skulle ha varit sned
ställda. Den sandiga jordmånen gav dock dåliga förutsättningar för att urskilja sådana 
detaljer. Fyllningen i de mindre stolphålen liknade den i kulturlagren L27365 och L23181.

stolphål – takbärande
lager 27170
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lager 27365
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Figur 196 Plan över båthuset, hus 4, 
med kulturlagren markerade och an-
läggningsnummer för spåren efter de 
takbärande stolparna angivna. Ob-
servera att lager L23181 inte mättes 
in i den östra delen eftersom ett för-
undersökningsschakt hade stört den 
delen av lämningen och en del av lag-
ret hade grävts bort för att få en sek-
tion, innan det stod klart vad det var 
för typ av lämning. Skala 1:100.
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Många av de mindre stolphålen låg längs den försänkta ytans långsidor. Det fåtal 
som fanns i mitten av den försänkta ytan låg alla i båthusets mittaxel. Stolphålens sprid
ning antyder att de kan ha varit spår av stöttor som använts för att staga upp en båt vid 
förvaring. Förmodligen har stolphålen såväl som de stenar som fanns i båthusets golv
lager använts för detta syfte. Vid båthusets mitt fanns ett antal mindre stolphål som låg 
i nordsydlig riktning tvärsöver huskonstruktionen. På den norra sidan fanns även tre 
stolphål i samma linje som gjorde att nedgrävningens annars raka långsida här stack 
ut en bit. Det förefaller alltså som om dessa stolphål markerat någon form av inre kon
struktion och kanske har det här funnits ett parti med stöttor. Enbart ett fåtal stolphål 
låg utanför kulturlagerytan och dessa föreföll inte ingå i någon konstruktion.

Fynd från hus 4
Vid undersökningen tillvaratogs sammanlagt 174 fynd från hus 4, varav nästan alla 
kom från kulturlagerytan (tabell 62). Ungefär en tredjedel av fyndmaterialet utgjordes 
dock av flinta av mesolitisk typ som sekundärt hamnat kulturlagren. Vid fyndregist
reringen kunde man inte notera något inslag av flintor som bearbetats under järnålder 
(Carl Persson, muntlig uppgift). 

Inom den försänkta ytan tillvaratogs 29 stycken järnfragment, av vilka så gott som 
alla förefaller att vara båtnitar, nitbrickor eller fragment av båtnitar (figur 198). Dessa 

N

stolphål – takbärande
mindre stolphål/stöttor
lager 27170
sten 0 1 2 m

Figur 197 Plan över båthuset, hus 4. 
Mindre stolpar och stöttor har mar-
kerats med mörkgrått, sten upplagd 
i botten av båthuset har markerats 
med ljusgrått, kulturlager inom den 
försänkta ytan har markerats med 
gult och stolphål efter takbärande 
stolpar är svart. Skala 1:100.

Figur 198 Ett urval båtnitar från båt-
huset, hus 4. Foto: Jörgen Ludvigs-
son, Kulturparken Småland. 1 cm
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Tabell 62 Fynd från anläggningar och lager ingående i hus 4.

Anl nr/lager nr Anl typ Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

L23181 Kulturlager Bränd lera 1 0,5  1096
L23181 Kulturlager Bränt ben 5 10,0 Medelstort däggdjur & människa?  1070, 1093, 1097
L23181 Kulturlager Båtnit 7 42,0  4311, 4318, 4321, 4325, 4326,  
      4329 
L23181 Kulturlager Järnfragment 1 1,0 Ej konserverat 2436
L23181 Kulturlager Keramik 3 7,0 Järnålder 2269, 2396
L23181 Kulturlager Keramik 34 83,0 Äldre järnålder 2426,2430,2431, 2434, 2437,  
      2438,2440
L23181 Kulturlager Keramik 1 1,0 Yngre rödgods, 1400–1750 2439
L23181 Kulturlager Kritpipsfragment? 1 1,0  1104
L23181 Kulturlager Slagg 11 152,0  1073, 1098, 1101, 2271, 2397,  
      2441, 3443, 4333
L23181 Kulturlager Slagg 2 0,5 Glödskal 1095
L23181 Kulturlager Mikrospån 1 0,5  1102
L23181 Kulturlager Flintavslag 23 13,0  1094, 1103, 1105, 1108, 1103,  
      1113, 1126, 1128, 1129, 1130
L23181 Kulturlager Flintredskap 1 0,5  1092
L23181 Kulturlager Flinta  11 9,0  1071, 1092, 1099, 1111
L23181 Kulturlager Spånborr 1 6,0  1109
L27170 Kulturlager Ugnsvägg 2 3,0 Rensfynd 2404
L27170 Kulturlager Järnfragment 4 4,0  3449, 4322, 4332, 4335
L27170 Kulturlager Båtnit 16 116,0  4305, 4306, 4307, 4309, 4310,  
      4313, 4312, 4316, 4317, 4319,  
      4320, 4323, 4324, 4328, 4331
L27170 Kulturlager Båtnit? 3 3,0 Del av skaft 4308, 4314, 4327
L27170 Kulturlager Keramik 7 44,0 Äldre järnålder 2405, 2407
L27170 Kulturlager Keramik 1 3,0 Järnålder 2409
L27170 Kulturlager Keramik 4 10,0 Förhistorisk 2400, 2403, 2406, 2408
L27170 Kulturlager Kvarts 1 0,5  2402
L27170 Kulturlager Flintspån 6 4,0  1061, 1066, 1068, 1114
L27170 Kulturlager Mikrospån 3 1,0  1123, 2401
L27170 Kulturlager Lancettmikrolit 2 0,5  1077, 1079
L27365 Kulturlager Järnfragment 1 17,0 Spik, ej konserverat 1029
L27365 Kulturlager Båtnit? 1 1,0 Del av skaft 4330
L27365 Kulturlager Keramik 4 2,0 Järnålder 2394, 2395
L27365 Kulturlager Slagg 3   1106, 1112, 2410
L27365 Kulturlager Flintspån 1 0,5  1118
L27365 Kulturlager Flintavslag 8 4,0  1075, 1119, 1120, 1127, 1461
A29515 Stolphål Slipstensfragment 1 413,0  1110
L100 Matjord Båtnit 2 14,0 Vid rensning av hus 4 4315, 4322

påträffades främst inom husets mittdel och i den västra delen. I den östra delen påträf
fades enbart ett fåtal båtnitar (figur 199). Fyndfrekvensen i denna del av husets var dock 
generellt lägre eftersom de bevarade lagren här var tunnare. Flest nitar fanns i det undre 
lagret, L27170, där 18 stycken påträffades. I mellanlagret L23181 påträffades sju stycken 
och i det översta lagret L27365 och i matjorden påträffades tre stycken. Nitarnas fördel
ning med det största antalet fynd i bottenlagret antyder att de hör till ett skede när båt
huset aktivt använts och att de inte hör samman med omdeponerade lager.

En monterad båtnit består av ett nithuvud, ett skaft och en nitbricka. Man kan no
tera att i samtliga fynd fanns antingen nithuvud eller nitbrickan bevarade, men inte 
båda tillsammans. Detta tyder på att det rör sig om kasserade nitar från reparationer 
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eller båtbyggeri då man brutit upp nitarna för att ta bort eller byta delar på båten. Om 
en båt däremot lämnats att förmultna, eller om man bränt den, skulle båtnitarna vara 
intakta och haft kvarsittande nitbrickor. Om nitarna varit från en båt som lämnats i 
båthuset borde även fler nitar ha påträffats och de borde ha haft en mer jämn fördelning.

I kulturlagren i båthuset påträffades även slagg. Mängderna var inte särskilt stora 
och det rörde sig om ett femtontal mindre slaggbitar med en sammanlagd vikt av om
kring 130 g. Slaggfynden var förhållandevis jämnt fördelade inom båthuset. De flesta 
påträffades i lager L23181 och ett fåtal i lager L27365, medan slagg saknades i det un
dersta lagret. Slaggen kan ha sitt ursprung i smide och reparationsarbeten som utförts 
i eller i anslutning till båthuset. Ett fynd av glödskal skulle kunna vara från denna typ 
av smide. Förutom slagg påträffades även två ugnsväggsfragment av sintrad bränd lera 
samt ytterligare en bit bränd lera. Dessa påträffades i lager L23181 och L27170. I stolp
hålet A29515 vid husets östra gavel påträffades ett bryne av sandsten.

Sammanlagt fanns 54 keramikskärvor i båthuset. De flesta av dessa utgjordes av 
små, kraftigt fragmenterade skärvor och enbart ett fåtal något större skärvor påträffa
des. Enligt Torbjörn Brorssons registrering bedömdes 41 av dessa som keramik av äldre 
järnåderstyp, 8 skärvor bedömdes vara av mer ospecificerad järnålderstyp medan fyra 
stycken enbart kunde bedömas som förhistorisk keramik (bilaga 3). En skärva yngre 
rödgods och ett fragment av en kritpipa utgör senare inslag, som förmodligen hamnat 
i lagren genom någon störning.

Samtliga keramikfynd tillvaratogs inom kulturlagerytan. Räknat efter antal skärvor 
påträffades huvuddelen, 38 skärvor, inom L23181 medan 12 kom från det undre lagret 
L27170 och 4 kom från det övre lagret L27365. Man kan tänka sig att keramiken ham
nat på platsen genom att den använts i båthuset, antingen som matkärl eller förråds
kärl. Keramiken skulle dock även kunna komma från omdeponerade lager från om
kringliggande ytor.

Analyser
För att ta reda på förekomsten av makrofossilt material gjordes en scanning av tio flot
terade jordprover från hus 4 (bilaga 4). Ett av jordproven innehöll ett osäkert sädeskorn 
medan andra prov innehöll några benrester samt förkolnat organiskt material, så kallade 
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båthus
grävenhet
båtnitar i undre lager 27170
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båtnitar i övre lager 27365
1
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Figur 199 Plan som visar båtnitarnas 
spridning per grävenhet inom båthu-
set och fördelningen mellan lager. 
Skala 1:100.



271271

Järnåldersboplatsen

jurpor (förkolnat organiskt material som inte är träkol). Bevaringsförhållandena vid hus 4 
bör ha varit liknande dem inom den övriga delen av boplatsen och avsaknaden av sädes
korn och brända växtdelar i båthuset speglar därmed sannolikt den faktiska situationen.

Från hus 4 valdes fem kolprov ut för vedartsanalys. Samtliga kolprover togs ur de lager 
som fanns inom båthuset. Fyra kolprover kunde bestämmas till al medan två bestämdes 

Tabell 63 14C-dateringar från båthuset, hus 4.

Lab nr 14C år BP Lager nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-44184 1829±33 L23181 Kulturlager Träkol, asp -25,8 135–225 AD 80–260 AD
Ua-44185 1608±30 L27170 Kulturlager Träkol, al -27,5 410–460 AD 390–540 AD 
      480–540 AD
Ua-46172 1460±30 L27170 Kulturlager Träkol, al -25,4 580–640 AD 550–650 AD

Figur 200 Båthuset, hus 4, under ut-
grävning. Foto taget från mobillift. 
Husets västra sida, sjösidan, är nedåt 
i bilden. Foto: Blekinge museum.
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till ek respektive asp (bilaga 14a). Av de tre 14Cdaterade kolbitarna från båthuset kom 
två från bottenlagret, L27170, och ett från mellanlagret L23181. De båda kolbitarna från 
bottenlagret 14Cdaterades till perioden folkvandringstid till tidig vendeltid, medan 
kolbiten från mellanlagret daterades till i äldre romersk järnålder (tabell 63). Den äldre 
dateringen och de båda yngre överlappar inte, utan ligger mer än etthundra år ifrån 
varandra. Detta visar att det inte finns någon enkel kronologisk följd mellan nivåerna 
i båthusets kulturlager och att omdeponeringar av träkol och fynd kan ha skett. Date
ringsfrågorna rörande hus 4 diskuteras vidare i kapitlet Järnåldersboplatsens datering.

Tre jordprov från hus 4 genomgick lipidanalys för att ta reda på om det fanns spår 
av tjära inom båthuset. Två av jordproverna var från mindre stolphål som påträffades i 
botten av båthuset. Fyllningen i dessa bestod antagligen av jord från det understa lag
ret, L27170. Ett prov hade tagits i den sand som fanns direkt under det understa lagret 
L27170. Lipidanalysen visade att det i ett av stolphålen, A31784, fanns förhöjda halter 
av ämnen som ingår i åldrad tjära (bilaga 10). Jorden från det andra stolphålet och från 
den underliggande sanden innehöll däremot inte några påvisbara spår av tjära. Ana
lysresultatet visar att man brukat tjära på platsen, vilket förefaller rimligt i ett båthus.

Tolkning av hus 4
Båthuset, hus 4, avvek från övriga hus genom sin kraftigt divergerande stolpsättning 
och genom den försänkta ytan som fanns i husets längdriktning (figur 200). Detta till
sammans med orienteringen mot Vesansänkan och den öppna gaveln i väster gjorde 
att man redan i fält antog att det kunde vara ett båthus. Denna tolkning underbygg
des även av att fyndmaterialet, som dominerades av järnnitar, samt lipidanalysen, som 
visade på förekomst av tjära. Längs med sidorna av den försänkta ytan fanns ett stort 
antal mindre stolphål som hade en ofta tät men oregelbunden placering. Förmodligen 
är detta spår av stöttor som använts då man lagt upp en båt. Även längs husets mittaxel 
fanns liknande stolphål. I mitten av huset, inom den nedgrävda ytan, fanns även gott 
om stenar som förmodligen även de brukats för att stötta en båt eller för att stabilisera 
de stöttande stolparna.

Hus 6, långhus
Läge och konstruktion
Hus 6 låg inom den södra delen av åkermarken och strax väster om huset övergick ter
rängen i en sluttning ned mot Vesan. Till skillnad från övriga huslämningar inom järn
åldersboplatsen så var väggstolphålen längs den södra vägglinjen till stor del bevarade 
(figur 201 & 202, tabell 64). Tre stolppar hade ingått i husets takbärande konstruktion. 
I husets östligaste del fanns även ett ensamt stolphål som låg i linje med den norra ra
den av stolphål som ingått i den takbärande konstruktionen. I motsvarande läge för den 
södra stolpraden fanns ett dräneringsdike och förmodligen hade detta stolphål grävts 
bort. I husets västra del, efter det första stolpparet, fanns ett ensamt stolphål i linje med 
den norra stolpraden. Något motsvarande stolphål kunde inte påträffas i linje med den 
södra stolpraden, vilket gör tolkningen mer osäker. Det är möjligt att detta vara spår 
efter en stödstolpe, som ingått i huskonstruktionen men som inte ingått i ett par. Några 
spår efter gavelkonstruktioner påträffades inte och huset kan därför ha varit längre. Hu
set hade en kraftigt underbalanserad konstruktion med ovanligt lång spannlängd. Det 
bör därför ha innehållit flera stora rum.

Huslämningen överlagrades inte av något kulturlager, men tvärsöver husets mittparti 
fanns ett antal mörkfärgningar. Dessa visades sig vara delar av ett stråk i nordsydlig 
riktning där en delvis bortplöjd mesolitisk markhorisont gick i dagen. En störning ut
gjordes av ett dräneringsdike som var grävt i östvästlig riktning genom husets södra del. 

Stolphålen efter de takbärande stolparna var i regel kraftiga och tydliga med en dia
meter av 0,3 till 0,4 m och ett djup mellan 0,25 och 0,4 m (figur 203). Fyllningen bestod 
av mörkbrun, kraftigt humös sand. Alla stolphål utom ett hade rester av stenskoning. 
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Även skörbränd sten förekom i de flesta stolphålen. Stolphålen i den södra vägglinjen var 
små och grunda med en storlek under 0,2 m i diameter och ett djup mindre än 0,1 m. 
Fyllningen var i regel mörkbrun och kraftigt humös. Här fanns inte några stenskodda 
stolphål och inte heller något inslag av skörbränd sten. I husets östligaste del fanns två 
stolphål som var centralt belägna mellan de sista stolpparen. Dessa stolphål kan even
tuellt ha ingått i en inre konstruktion.

Tabell 64 Uppgifter om hus 6.

Hustyp Treskeppigt långhus

Orientering ONO–VSV
Yttre form Rektangulär
Takkonstruktion Åtta takbärande stolpar varav sex stycken i par. Ett ensamt stolphål i den östra delen saknade parstolpe   
 pga en störning. Ett ensamt stolphål i den västra delen var mer osäkert. Underbalanserad konstruktion.
Väggkonstruktion Södra vägglinjen bevarad med minst elva väggstolpar, ev fler. 
Ingång  -
Längd  Minst 20 m
Bredd  Troligen 6,5 m
Bockbredd, fr V (m) 1,7 – 1,5 1,8 1,8
Spannlängd fr V (m) 3,4 – (2,0) – 4,4 – 3,4
Golvyta 130 m2
Övriga anläggningar  -
Typdatering Yngre romersk järnålder–vikingatid
14C-datering 130–250 AD, 595–650 AD
Fynddatering -

N

0 5 10 m

stolphål – takbärande
stolphål – övriga
anläggningar

Figur 201 Plan över långhuset, hus 
6. Stolphål efter den takbärande 
konstruktionen är markerade svart, 
väggstolphål och övriga stolphål är 
markerade med mörkgrått. Övriga 
anläggningar syns i bakgrunden. 
Skala 1:200.
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Figur 202 Plan över långhuset, hus 
6 med stolphålens anläggningsnum-
mer angivna. Skala 1:200.

Figur 203 Hus 6 med stakkäppar 
som markerar stolphålen efter den 
takbärande konstruktionenen. Bil-
den är tagen mot väster. Foto: Ble-
kinge museum.
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Fynd och analyser
Lämningarna efter hus 6 var så gott som fyndtomma. Enbart i ett av stolphålen som in
gått i den södra vägglinjen påträffades en mindre mängd bränt ben som ej tillvaratogs. 
Fyndet är endast noterat i dokumentationsmaterialet och inte registrerat i fyndlistan 
(bilaga 19). För att ta reda på om det fanns något makrofossilt material från hus 6 gjor
des en översikt av de flotterade jordproverna från sju stolphål. Bland dessa påträffades 
makrofossilt material endast i två prover. Det ena stolphålet innehöll ett sädeskorn av 
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havre samt ogräset åkerbinda. Det andra stolphålet innehöll sädeskorn av emmer/spelt, 
havre och korn. I det sistnämnda fanns även frön av svartkämpe (bilaga 4).

Sädeskorn från de två stolphålen genomgick 14Canalys (tabell 65). Det ena provet 
kom från ett stolphål till en takbärande stolpe i husets mitt och detta gav en datering 
till perioden folkvandringstid till vendeltid. Det andra provet var från ett av stolphålen 
i husets västra del. Detta gav en datering till romersk järnålder. Bristen på samstäm
mighet gör det svårt att datera huset utifrån 14Cresultaten. Hustypens kraftigt under
balanserade konstruktion kan generellt sägas ligga närmare folkvandringstid/vendeltid 
än romersk järnålder.

Tolkning
Huset 6 utgjordes av ett treskeppigt långhus. Genom att det fanns bevarade väggstol
par längs den södra sidan kunde man få en god uppfattning om husets storlek. De stora 
avstånden mellan stolparna i den takbärande konstruktionen tyder på att det hade varit 
ett bostadshus som rimligen även haft en representativ funktion.

Hus 7, långhus
Läge och konstruktion
Hus 7 låg inom samma yta som hus 3 och de båda huslämningarna överlappade delvis 
varandra. Husen hade haft en snarlik men något olikartad orientering (figur 204–206). 
Liksom hus 3 låg hus 7 på krönet av ett mindre höjdparti inom järnåldersboplatsens 
norra del och det har förmodligen legat väl synligt från sjösidan.

Huset har varit ett stolpburet långhus (figur 204, tabell 66). Endast stolphålen efter 
de takbärande stolparna var bevarade. Det är dock något oklart hur många stolppar som 
kan ha ingått i konstruktionen. I husets mittdel fanns tre likartade stolphålspar som 
kan betraktas som den bäst verifierade delen av huskonstruktionen. De yttre stolphåls
paren längst i nordväst och sydost låg väl i linje med de centrala stolphålsparen men var 
sämre bevarade. Ytterligare minst ett stolppar bör dock ha funnits i husets nordvästra 

Tabell 65 14C-dateringar från hus 6.

Lab nr 14C år BP Anl nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-44188 1821±45 A30214, i mittdel Stolphål Sädeskorn av havre -28,4 130–250 AD 80–330 AD
Ua-44189 1441±32 A30658, i västra delen Stolphål Sädeskorn av emmer -24,9 595–650 AD 560–655 AD

Tabell 66 Uppgifter om hus 7.

Hustyp Treskeppigt långhus

Orientering NV–SO
Yttre form Rektangulär
Takkonstruktion Ursprungligen sannolikt tolv takbärande stolpar, fördelade på sex stolppar. Elva stolphål var bevarade.  
 Underbalanserad konstruktion
Väggkonstruktion -
Ingång -
Längd  20 m (takbärande konstruktion)
Bredd  2 m (takbärande konstruktion)
Bockbredd, fr NV (m) 1,95 – 1,95 – 1,95 – 1,95 – 1,9 – 2,0
Spannlängd fr NV (m) 8,6 (ev 4,3 – 4,3) – 2,4 – 3,7 – 4,6
Golvyta Minst 40 m2 (enbart takbärande konstruktion)
Övriga anläggningar Två, möjligen tre härdar belägna inom takbärande konstruktion
Typdatering Yngre romersk järnålder–vikingatid
14C-datering 535–605 AD, 410–580 AD
Fynddatering -
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Figur 205 Plan över hus 7 och kultur-
lager L6510 med anläggningsnum-
mer angivna. Skala 1:200.

Figur 204 Plan över hus 7. Härdar 
som kan höra till huset är röda. Skala 
1:200.
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del, efter det första stolpparet. Här fanns ett osäkert stolphål i botten av en yngre grop. 
Troligen var detta det enda återstående spåret efter ett stolppar. Liksom för hus 3 låg 
den sydöstra delen av hus 7 inom kulturlagret L6510 (figur 205).

Stolphålen hade en diameter mellan 0,20 och 0,40 m och hade ett djup mellan 0,05 
och 0,22 m. Stolphålen i de tre stolpparen i mitten av huskonstruktionen var djupa och 
distinkta i formen medan stolphålen i husets yttre delar var både grundare och mer dif
fusa i profil. Stolphålen längst i huskonstruktionens sydöstra del påträffades efter en 
andra avbaning vilket kan ha påverkat deras bevaringsgrad. Stolphålens fyllning hade 
ett måttligt humöst inslag. De fyllningar som fanns i husets centrala och västra delar 

Figur 206 Hus 7 med blåa stakkäp-
par satta i stolphålen efter den tak-
bärande konstruktionen. Till höger 
i bild ses de röda stakkäppar som 
markerar stolphålen i hus 3. Foto är 
taget mot nordväst. Foto: Blekinge 
museum.
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var delvis sotiga vilket skulle kunna höra samman med närheten till härdarna. Det är 
värt att notera att stolphålen i husets sydöstra del inte hade mörka fyllningar trots att 
de låg inom kulturlagret L6510. Det sista stolphålsparet i sydost hade tvärtom en ljusare 
fyllning än övriga stolphål. Detta antyder att L6510 överlagrat hus 7 och att huset där
för skulle vara äldre än lagret.

Inom ytan för hus 7 fanns tre härdar som eventuellt kan ha ingått i huset. Två av 
dessa, A5948 och 5971, låg centralt i huset och hade en diameter av 0,7 till 0,9 m. I profil 
hade de en flackt nedgrävd form och ett djup av 0,1 m. De innehöll träkol och en min
dre mängd skärvsten. I husets nordvästra del fanns ytterligare en härd, A5545, med en 
storlek av 0,5 m i diameter.

Fynd och analyser
Vid undersökningen påträffades inte några fynd med anknytning till hus 7. Fynd som 
påträffades i den anslutande delen av L6510 kan ha samband med huset, men detta är 
oklart. Vid makrofossilanalysen gjordes en scanning av det makrofossila materialet 
från de sex bäst bevarade stolphålen i huslämningens centrala del. I två av stolphålen i 
huslämningens mitt påträffades förkolnade sädeskorn. I det ena påträffades havre och 
emmer/spelt och i det andra obestämda sädeskorn (bilaga 4). Ett sädeskorn från respek
tive stolphål mitt valdes ut för 14Canalys (tabell 67). Dessa gav en likartad datering till 
folkvandringstid–tidig vendeltid. 

Tolkning av hus 7
Hus 7 tolkas som ett boningshus, något som antyds av förekomsten av brända sädeskorn 
och härdar. Liksom hus 3 har huset haft ett väl exponerat läge inom järnåldersboplat
sens norra del. Även om husets längd är något oklar så har det antagligen varit mindre 
än hus 3. Den kortare längden och frånvaron av ett större mittrum tyder på att hus 7 
inte gett ett lika representativt intryck som hus 3. Hus 3 och hus 7 överlappar varandra 
och kan därför inte ha varit samtida. Deras likartade läge och orientering tyder dock på 
att de kan ha haft liknande funktioner inom boplatsen.

Den sydöstra delen av hus 7 låg inom kulturlagret L6510, som även omfattade den 
östra delen av hus 3. Utbredningen för detta lager antyder att det rör sig om ett kultur
lager med anknytning till hus 3. Man kunde notera att fyllningen i de stolphål tillhö
rande hus 7 som låg inom L6510 var ljusare än lagret, vilket gör att man kan anta att 
kulturlagret överlagrat stolphålen. Detta kan jämföras med stolphålsfyllningarna i hus 
3 som istället innehöll samma material som i lager L6510. Detta tyder på att hus 7 var 
äldre än L6510 och därigenom även äldre än hus 3. Dessa dateringsfrågor diskuteras vi
dare i kapitlet Järnåldershusens datering.

Hus 5, grophus
Läge och konstruktion
Det grophus som fick beteckningen hus 5 låg i den norra delen av järnåldersboplat
sen strax söder om husen 3 och 7 (figur 207, tabell 68). Anläggningen undersöktes ge
nom att två diagonalt motstående kvadranter grävdes ut, varefter sektionerna ritades. 
Nedgrävningen (A25110) hade rundade men markerade sidor åt alla håll utom mot den 
norra sidan, som var mer flack. I grophusets övre del fanns en fyllning som utgjordes 
av gråbrun, måttligt humös sand. Mot botten fanns flera olika tunna lager med både 

Tabell 67 14C-dateringar från hus 7.

Lab nr 14C år BP Anl nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-46004 1503±33 A30715 Stolphål Sädeskorn, emmer/spelt -22,1 535–605 AD 430–490 AD 
       510–640 AD
Ua-46005 1560±37 A5961 Stolphål Sädeskorn, obestämt -22.9 430–550 AD 410–580 AD
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ljusare och mörkare fyllning. Dessa lager verkade vara avsatta på en golvyta i grophu
set (figur 209). I den sydvästra delen av grophuset fanns ett 0,6 m djupt parti, A26921, 
som innehöll flera skiktade sandiga lager. Detta kan eventuellt ha varit en förvarings
grop inom grophuset. 

Inom grophuset fanns två stolphål som tolkades som spår efter takbärare (figur 208). 
Ett låg i den norra delen och ett i mitten av den södra delen. Runt grophusets sidor fanns 
flera mindre stolphål, som kan ha varit spår efter en väggkonstruktion. Dessa hade dock 
inte någon regelbunden placering. De flesta stolphålen hade en diameter omkring 0,2 

Tabell 68 Uppgifter om grophuset, hus 5.

Hustyp Grophus

Orientering N–S
Yttre form Raka långsidor, rundade kortsidor.
Takkonstruktion Två stolphål, ett i den norra och ett i den södra delen, tolkades som takbärande.
Väggkonstruktion Åtta stolphål låg direkt innanför kanten av grophusets nedgrävning och kan ha ingått i en enkel   
 väggkonstruktion.
Ingång -
Längd  3,9 m
Bredd  2,3 m
Djup 0,1–0,4 m
Avstånd mellan takbärare 2,3 m
Golvyta 8 m2
Övriga anläggningar -
Typdatering Järnålder
14C-datering 1470–1966 AD
Fynddatering Yngre förromersk järnålder–äldre romersk järnålder

Figur 207 Grophus 5 i relation till  hus 
3 och hus 7. Skala 1:200.

grophus
stolphål – grophus 5
stolphål – hus 3
stolphål – hus 7
anläggningar
schakt

N

0 5 10 m
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Figur 208 Grophus 5 med de stolp-
hål som ingick i konstruktionen. 
Skala 1:100.

Figur 209 Grophus 5 under utgräv-
ning. Nedgrävningen A26921 syns i 
sektionen till vänster. Foto taget mot 
nordost. Foto: Blekinge museum.

m och ett djup av omkring 0,1–0,2 m. Fyllningarna var mörkbruna och hade måttligt 
humöst inslag eller var gråa och svagt humösa.

Stolphålen efter den takbärande konstruktionenen var något större och djupare än 
de som låg i vägglinjen. Alla stolphål föreföll dock höra samman med grophuset i och 
med att de var överlagrade av den gråbruna sand som var fyllning i grophusets övre del 
(figur 209).

Hus 5 låg öster om ett brett stråk med kulturlager. Under den nordligaste delen av 
detta kulturlager, A6700, påträffades flera gropar. Det var här svårt att här se gränsen 
för övergången mellan kulturlager och anläggningar och det kan därför finnas en viss 
risk för att ytterligare något grunt nedgrävt grophus kan ha dolt sig inom kulturlagret.

A25206

A26933

A25216
A27068

A25227 A11764

A27085

A25110

A25847
A25490

A25292
A26921

N

0 1 2 m

grophus
stolphål
grop
sektion
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Fynd och analyser
Inom hus 5 påträffades enbart ett fåtal fynd (tabell 69). Förutom några flintavslag tillva
ratogs en tunnväggig mynningsskärva från en keramikkopp med glättad yta (fnr 2388). 
Skärvan, som påträffades i grophusets övre fyllning, bedömdes vid registreringen vara 
av en typ som dateras till perioden yngre förromersk järnålder till äldre romersk järn
ålder (bilaga 3). 

Två jordprover från fyllningen i hus 5 genomsöktes efter makrofossilt material men 
visade sig inte innehålla något sådant. För datering valdes det enda tillgängliga träkolet 
som bestod av kraftigt rötad ek (tabell 70). Kolprovet gav en datering till tidig modern 
till modern tid och sannolikt härrör det daterade kolet från någon sentida störning i 
anläggningen. 

Tolkning
Mindre grophus brukar ofta kopplas samman med hantverk eller andra specialfunktio
ner medan större grophus ofta tolkas som bostäder. Vid undersökningen av hus 5 fram
kom inte några ledtrådar till husets funktion. Om huset varit samtida med hus 3 eller 7 
så har det legat omedelbart utanför dessa.

Hus 13, grophus
Inom järnåldersboplatsens västra del, strax väster om hus 6, fanns hus 13 (figur 210). Detta 
utgjordes av en grund botten till ett grophus. Husets begränsning framgick av ett tunt 
bottenlager, A11140. Fyllningen bestod av grå, svagt humös sand. I husets nordvästra 

Tabell 69 Fynd från hus 5.

Anl nr Anl typ Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

A25110 Grophus Keramik 1 2 Yngre förromersk jäå–äldre romersk jäå 2388
A25110 Grophus Flinta 12 5  1233, 1234

Tabell 70 14C-datering från grophus 5.

Lab nr 14C år BP Anl nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-31240 273±49 A26921 Grophus Träkol, rötad ek -24,0 1520–1600 AD 1470–1680 AD 
      1610–1670 AD 1760–1810 AD 
      1780–1800 AD 1930–1966 AD

Tabell 71 Uppgifter för grophuset, hus 13.

Hustyp Grophus

Orientering  -
Yttre form Rundad rektangulär form
Takkonstruktion  -
Väggkonstruktion  -
Ingång  -
Längd  4,2 m
Bredd  4,0 m
Djup 0,10 m
Avstånd mellan takbärare  -
Golvyta 17 m2
Övriga anläggningar Härdgrop i nordvästra delen
Typdatering Järnålder
14C-datering  -
Fynddatering  -
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hörn fanns en härdgrop, A26662 (tabell 71). Den hade en storlek av 0,4x0,5 m och ett 
djup av 0,18 m. Härdgropen innehöll rikligt med kol och skörbränd sten. Härden var 
nedgrävd genom bottenlagret A11140 och hade antingen ingått i huset eller tillkommit 
senare. Runt härden fanns ett mörkt lager, L9905, med kraftigt inslag av humöst ma
terial. I den nordöstra delen fanns ett stolphål, A23795 (figur 211). Vid undersökningen 
delades grophuset in i fyra kvadranter varav tre grävdes och sållades. Några fynd påträf
fades inte. Väster om grophuset fanns en större störning.

Grophusets avstånd till hus 6 var så pass litet att man kan utesluta att de varit sam
tida. Vid undersökningen bedömdes först konstruktionen som något osäker eftersom 
de bevarade resterna var mycket grunda, men anläggningens distinkta form talar för 
att den utgjort ett grophus (figur 212). 

Figur 210 Plan över grophus 13 med 
omgivande anläggningar. Stolphål 
i det närbelägna hus 6 markerade. 
Skala 1:200.

grophus 13
lager
stolphål – grophus 13
kokgrop
stolphål – hus 6
anläggingar
störning

N

0 5 10 m

Figur 211 Grophus 13 med tillhö-
rande anläggningar. Skala 1:100.
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Stolphålskoncentrationen hus 1–2
Läge och anläggningar
I järnåldersboplatsens östra del fanns en tät koncentration av anläggningar som påträf
fades redan vid förundersökningen (Rudebeck m fl 2010a). Man gjorde då en utvidg
ning av sökschakten i anslutning till en stor härd, A15062 (figur 213 & 214). Utifrån den 
täta förekomsten av stolphål antog man att denna yta utgjorde en intensivt använd bo
platsyta med en trolig fortsättning åt öster utanför undersökningsområdet. Träkol från 
härden och två stolphål 14Cdaterades till folkvandringstid–tidig vendeltid, inom tids
spannet 420 till 630 e Kr (tabell 73). Vid slutundersökningen visade det sig att det ena 
av de daterade stolphålen i själva verket var en del av härden, medan det andra stolphå
let, som var grävt genom kanten av härden, även det innehöll samma härdmaterial. De 
två analyserade kolproverna daterar således snarast härden.

Slutundersökningen kunde bekräfta att området var en av boplatsens mest stolp
hålstäta ytor. Anläggningskoncentrationen låg inom en plan och väldränerad yta i an
slutning till den östra gränsen för undersökningsområdet. För att kunna avgränsa en 

Figur 212 Grophus 13 var en grund 
men förhållandevis tydlig konstruk-
tion. Foto taget mot nordost. Foto: 
Blekinge museum.
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eventuell huskonstruktion gjordes, efter beslut från länsstyrelsen, en utvidgning av un
dersökningsområdet med ytterligare 140 m2 åt öster. Stolphålskoncentrationen kunde 
då avgränsas åt det hållet.

Den täta förekomsten av stolphål fanns inom en 20x8 m stor yta som var orienterad i 
riktningen västnordväst–ostsydost. Under fältarbetet lades stor vikt vid undersökningen 
av området. Ytan rensades flera gånger och hälften av de ca 200 stolphålen grävdes ut. 
Trots att det fanns ett stort antal välbevarade stolphål var det svårt att urskilja några 
huskonstruktioner. I fält gjordes flera försök att finna takbärande stolpar och vägglin
jer till ett eller flera hus, men några övertygande konstruktioner gick inte att urskilja. 
Innan schaktutvidgningen gjordes antog man att det fanns två möjliga konstruktioner 
på platsen, hus 1 och hus 2. Trots den överblick som utvidgningen gav kunde man i fält
situationen inte säkert verifiera detta antagande.

Intrycket från detta område var att stolphålens utbredning var begränsad till en av
gränsad yta och att de till stor del förmodligen hört till huskonstruktioner. Även om hela 
huskonstruktioner inte gick att urskilja tydligt i fält, talar allt för att det funnits flera hus 
eller stolpburna konstruktioner som successivt avlöst varandra inom ytan (se nedan).

Figur 213 Stolphålskoncentrationen 
hus 1–2 innehöll en mängd stolphål, 
men några tydligt urskiljbara kon-
struktioner kunde inte identifieras. 
Härden A15062 inmättes vid förun-
dersökningen. Skala 1:200.

kulturlager
härd
grop
kokgrop
sten/stenly�
undersökta stolphål
ej undersökta stolphål/stolphål dokumenterade vid FU
schakt

N

0 5 10 m

A15062
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Stolphål, härdar och möjliga konstruktioner
Stolphålskoncentrationen och dess närmaste omgivning innehöll ungefär 195 stolphål 
varav drygt hälften, 100 stycken, undersöktes. Vid efterbearbetningen gjordes en sär
skild genomgång av stolphålen för att om möjligt kunna urskilja eventuella konstruk
tioner. Stolphålen inom en ca 30x10 m stor yta ingår i analysen. Detta är alltså stolphål 
inom en något större yta än den som omfattade endast den allra tätaste koncentrationen. 
Jämförelser har gjorts mellan stolphålens djup, form, fyllning och orientering i syfte att 
se om man i efterhand skulle kunna urskilja några huskonstruktioner eller på annat sätt 
få ledtrådar till lämningarnas funktion.

Stolphålen inom ytan hade varierande storlek men huvuddelen hade en diameter mel
lan 0,2 och 0,3 m (figur 215). De små stolphålen och störhålen var ganska få. De flesta 
mindre stolphålen låg inom stolphålskoncentrationens norra respektive södra sida, vil
ket bitvis gav ett intryck av vägglinjer med en orientering i nordvästsydost. De stolphål 
som låg inom dessa möjliga vägglinjer var dock ganska olikartade, hade skiftande storlek 
och uppträdde utan tydlig regelbundenhet. Det fanns inte heller några tydliga stolpra
der med likartad orientering i mitten av ytan, som skulle kunna ha ingått i takbärande 
konstruktioner. Det är således möjligt att det rört sig om byggnader med takbärande 
väggkonstruktioner. Några tydliga vägglinjer gick dock inte att urskilja.

Stolphålen i området var i regel tydliga men inte särskilt djupa. Få hade ett djup av 
mer än 0,20 m (figur 216 & 217). De flesta var runt skålformade i profil. Fyllningarna i 
stolphålen bestod av sand med växlande karaktär. Den vanligaste fyllningen var brun
grå, kraftigt humös sand men det fanns även stolphål med ljusare färg och mindre hu
mös fyllning. När man jämförde spridningen för stolphålen med olika typer av fyllning 
kunde man notera att dessa delvis förekom inom olika delar av ytan. Detta gav dock 
inte någon vägledning då det gällde att urskilja konstruktioner. En fjärdedel av de un

A16227

L3400

A4479

A15062A14980
A14956

kulturlager
stolphål, hus 1–2
härd
schakt

N

0 5 10 m

Figur 214 Stolphålskoncentratio-
nen hus 1–2 med nummer för de an-
läggningar som nämns i texten. Skala 
1:200.
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dersökta stolphålen var stenskodda eller hade rester av stenskoning. Dessa stolphål ger 
en bättre utgångspunkt för en bild av de förmodade husens konstruktion, även om de 
blivit föremål för ombyggnader i upprepade faser. Vid efterbearbetningen urskiljdes spår 
efter två möjliga treskeppiga hus, som inte har kunnat vara samtida (figur 218). Det ska 
noteras att dessa tolkningar är hypotetiska och tillkomna efter fältarbetet.

Inom stolphålskoncentrationen fanns även ett mindre antal andra anläggningar. 
Mest iögonfallande var den stora härden A15062 som låg centralt inom ytans östra del. 
Den hade en storlek av 3,6x2,4 m och var orienterad i nordvästsydostlig riktning (se be
skrivning i kapitlet Övriga anläggningar inom järnåldersboplatsen). Härden låg centralt 
inom stolphålskoncentrationens östra del, men orienteringen var något annorlunda än 
den för stolphålsytan i stort. Det är möjligt att härden ingått i flera skilda generationer 
av ett hus på platsen.

Den västra delen av stolphålskoncentrationen låg inom kulturlagret A3400. De stolp
hål som sammanföll med kulturlagret påträffades alla efter det att lagret tagits bort. 
Eftersom såväl kulturlager som stolphålsfyllningar var mörka kunde det inte fastställas 
huruvida stolphålen var stratigrafiskt äldre än kulturlagret eller inte.

Figur 215 (till vänster) Diagram över 
de undersökta stolphålen inom 
stolphålskoncentrationen hus 1–2. 
215a: Uppgifter om stolphålens di-
ameter (N =100). 215b: Stolphålens 
djup (N=93). 215c: Stolphålens form 
i profil (N=100). 215d: Stolphålsfyll-
ningens karaktär avser inslaget av 
humus (N=100). 215e: Förekomst av 
stenskoning eller särskilda inslag i 
fyllningen (N=35).

Figur 216 Plan över undersökta 
stolphål från både förundersök-
ningen och slutundersökningen i om-
rådet för hus 1–2. Skala 1:200.

stolphål, stenskott
stolphål, djup <0,22 m
stolphål, djup >0,22 m
övriga anläggningar
schakt

N
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Fynd och analyser
Ett begränsat antal fynd påträffades inom anläggningskoncentrationen (tabell 72). I två 
av stolphålen i den norra delen av ytan påträffades keramikskärvor. Vid registreringen 
bedömdes fynden som keramik av äldre järnålderstyp samt keramik av mer obestämd 
förhistorisk typ (bilaga 3). I övrigt påträffades några få fynd av brända ben, två järnfö
remål samt en sentida knapp av brons i den ovanliggande matjorden. Bland skärvste
nen i härden A15062 påträffades, som tidigare nämnts, även en möjlig malstensunder
liggare och en knacksten. Båda var eldpåverkade. Här fanns även några flintor och ett 
fynd av bränt ben.

För att få en överblick över förekomsten av makrofossilt material gjordes först en 
översikt av tio jordprov från stolphål inom anläggningskoncentrationen. Man kunde då 

Figur 217 Stolphålsmyller inom 
stolphålskoncentrationen hus 1–2. 
Vy mot sydost från mobillift. Foto: 
Blekinge museum.



289289

Järnåldersboplatsen

Figur 218 Möjliga huskonstruktio-
ner inom stolphålskoncentrationen 
hus 1–2. Husförslagen är benämnda 
hus 1 (svart fyllning) respektive hus 2 
(mörkgrå fyllning). Skala 1:200.

stolphål – hus 1
stolphål – hus 2
härd
anläggningar
schakt
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A15062

konstatera att det inte fanns något bevarat makrofossilt material lämpligt för datering. 
Istället plockades träkol från två av jordproven ut för vedartsbestämning och 14Cana
lys. De fyra kolprov som vedartbestämdes innehöll al, ask, ek, hassel, björk, lönn och 
bok (bilaga 14f). Från härden A15062 och två intilliggande stolphål finns flera vedarts
bestämda kolprov som så gott som enbart innehöll al (bilaga 14a; Rudebeck m fl. 2010a).

För datering valdes först ett stolphål, A4479, som låg i stolphålskoncentrationens 
nordöstra ”långsida” (tabell 73 & figur 218). Träkolet från detta stolphål gav en datering 

Tabell 72 Fynd från anläggningar inom området för stolphålskoncentrationen hus 1–2, dock ej matjordsfynd.

Anl nr Anl typ Fyndtyp Antal Vikt (g)  Kommentar Fyndnr

A15062 Härd Knacksten 1 1 926 Eldsprängt fragment 3891
A15062 Härd Malsten, underliggare 1 798 Eldsprängt fragment 3893
A15062 Härd Bränt ben 1 1  2333
A3400 Kulturlager Flinta 1 9  738
A36956 Stolphål Keramik 7 28 Förhistorisk 2259
A16177 Stolphål Keramik 4 11 Äldre jäå, glättad 2261
A3400 Kulturlager Keramik 2 28 Äldre jäå 2266
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till folkvandringstid. Det andra daterade stolphålet, A16227, låg mer centralt i stolp
hålskoncentrationens västra del. Kolprovet från denna anläggning daterades till tidig 
medeltid. Detta var den enda dateringen av material från boplatsytan till denna tids
period. De två olika dateringarna antyder att konstruktioner kan ha funnits på platsen 
vid olika tider, vilket även understryks av de något olika orienteringarna för de husför
slag som ses i figur 218 och för härden A15062.

Vid förundersökningen daterades som tidigare nämnts träkol från härden A15062 
samt de båda stolphålen 14980 och 14956. Dessa gav samstämmiga dateringar till folk
vandringstid–tidig vendeltid. Det daterade kolet utgjordes dock förmodligen i samtliga 
dessa fall av material från härden A15062. 

Tolkning av hus 1–2
Det som under fältarbetet kallades för hus 1–2 visade sig vara en stolphålskoncentra
tion, där det, trots idoga försök, inte kunde urskiljas några enskilda huskonstruktio
ner. Det som talar för att det ändå rörde sig om huslämningar på platsen var framför 
allt den förhållandevis tydligt avgränsade ytan med stolphål, med en tätare förekomst 
längs med koncentrationens långsidor. Stolphålskoncentrationens orientering var lik
artad den för de övriga huslämningarna inom boplatsen. Det förefaller mest troligt att 
stolphålkoncentrationen var spår efter flera konstruktioner, som efterträtt varandra på 
platsen. I efterarbetet har två möjliga treskeppiga långhus urskiljts på grundval av do
kumentationsmaterialet. De kan ha utgjort två direkt på varandra följande faser av en 
byggnad (figur 218).

14Cdateringarna av prover från lämningar inom stolphålskoncentrationen pekar, 
liksom dateringarna från flera av husen i området, främst på folkvandringstid–tidig ven
deltid, men även på tidig medeltid. Med tanke på att de daterade proverna är från två 
stolphål (förutom det som anslöt till härden A15062), vilket motsvarar ca 1 % av stolphå
len i koncentrationen, är underlaget osäkert. Det förefaller dock troligt att det funnits 
en eller flera byggnader på platsen under folkvandringstid–tidig vendeltid, även om det 
inte gått att säkert identifiera någon huskonstruktion från denna period.

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR INOM JÄRNÅLDERSBOPLATSEN
Inom undersökningsområdet vid Lussabacken norr påträffades ett stort antal boplats
anläggningar. Eftersom området innehöll lämningar från olika tidsperioder var det i 
många fall svårt att särskilja vilka anläggningar som hört till järnåldersskedet och vilka 
som hört till tidigare bosättningar. För att sortera fram de som kan ha hört till järn
åldersboplatsen har anläggningar som överlagrats av Littorinasand uteslutits i den föl
jande redogörelsen.

Tabell 73 14C-dateringar från stolphålskoncentrationen hus 1–2 och från härden A15062. FU = anläggningar dokumenterade vid förunder-
sökningen 2010; SU = anläggningens nummer vid slutundersökningen 2011.

Lab nr 14C år BP Anl nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-31239 1602±36 A4479 Stolphål Träkol, al -25,6 410–470 AD 380–550 AD 
      480–540 AD 
Ua-41145 (FU) 1548±33 A18087 (FU); A14956 (SU),  Härd Träkol, al -25,8 430–490 AD 420–590 AD 
  del av härd A15062    500–560 AD 
Ua-41142 (FU) 1530±33 A18071 (FU); A14980 (SU) Stolphål Träkol, al -27,3 430–490 AD 430–600 AD 
      530–580 AD
Ua-41138 (FU) 1514±33 A16334 (FU); A15062 (SU) Härd Träkol, asp -26,7 460–480 AD 430–630 AD 
      530–610 AD 
Ua-31241 856±33 A16227 Stolphål Träkol, al -25 (antaget värde) 1155–1225 AD 1040–1090 AD 
       1120–1140 AD 
       1150–1270 AD
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Figur 219 Plan över de anläggningar 
som tolkats tillhöra järnåldersbo-
platsen. Skala 1:1 000.

Tre långhus, två grophus, ett båthus samt en stolphålskoncentration, som sannolikt 
var spår efter ytterligare en eller flera byggnader, har daterats till järnåldern. I detta ka
pitel behandlas stolphål, härdar och gropar som inte säkert har kunnat knytas till hus
lämningarna, men som mer eller mindre säkert har kunnat föras till järnåldern (figur 
219). Flertalet av de anläggningar som framkom vid avbaning av kulturlagret L7060 
har också räknats till järnåldersboplatsen. Syftet med genomgången av dessa lämningar 
är att försöka urskilja aktivitetsytor och strukturer som kan ha hört till boplatsen. De 
boplatsanläggningar som fanns i det högre belägna partiet längst i söder, i den del som 
låg söder om den avbanade ytans smalaste del, har inte tagits med i denna genomgång. 
Från denna boplatsyta finns enbart fynd och 14Cdateringar från bronsålder och neoli
tisk tid och spår från järnålderns bosättning saknades.
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Figur 220 Spridningsplan över stolp-
hål som sannolikt hört till järnålders-
boplatsen. De visas i relation till hus-
lämningar och kulturlager. Skala 
1:750.

Stolphål
Den vanligaste anläggningstypen inom järnåldersboplatsen var stolphål (figur 220). 
Det fanns drygt niohundra stolphål som kan ha hört till detta skede, inklusive stolphå
len inom koncentrationen i hus 1–2. Av dessa kunde 114 (ca 13 %) knytas till fastställda 
huskonstruktioner från järnåldern (tabell 74). Eftersom stolphålen i huslämningarna 
redovisats separat för varje huslämning fokuserar den följande genomgången på de 788 
stolphål som kan ha hört till järnåldersfasen, men som inte kunde knytas till några säkra 
huskonstruktioner.
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Av de 788 stolphålen som ingår i jämförelsen har 198 stycken undersökts och doku
menterats. Detta motsvarar 28 % av stolphålen. De flesta stolphålen hade en storlek mel
lan 0,1 och 0,4 m i diameter med störst andel mellan 0,20 och 0,29 (tabell 75). Möjligen 
kan man säga att dessa stolphål i regel var något mindre än de som ingick i järnålders
husen, något som tyder på att de i högre utsträckning ingått i hägnader eller andra typer 
av mindre robusta konstruktioner. Mer än hälften av stolphålen hade ett djup mellan 0,2 
och 0,3 m och kan därför sägas ha varit ganska grunda men ändå tydliga. Djupet på de 
spridda stolphålen skilde sig inte nämnvärt från djupet på stolphålen i huslämningarna. 

De undersökta stolphålen var oftast runt skålformade i profil. Samma förhållande 
gällde för de stolphål som ingick i huskonstruktioner. Förmodligen beror dominansen av 
rundade former i profil på det sandiga underlaget, där mer distinkta former sällan bevaras. 
Fyllningarna hade i regel en mörk färg och ett måttligt till kraftigt inslag av humöst mate
rial (tabell 76). Inslag av träkol, sot och skörbränd eller skärvig sten fanns i förhållandevis 
få stolphål. Det var enbart en mindre del av stolphålen som verkade ha varit stenskodda.

Stolphål påträffades inom så gott som hela undersökningsytan (figur 221). Åt norr 
förekom stolphål så långt åt norr som undersökningsområdet hade full bredd. Förekom
sten av stolphål var tätast i den södra och mellersta delen av åkermarken, medan den 
var glesare i norr och i söder. Som tidigare nämnts fanns även stolphål i undersöknings
områdets sydligaste parti, söder om den smalaste delen av den avbanade ytan. Dessa 
redovisas dock inte här eftersom man kan anta att de inte hört till järnåldersboplatsen.

I områdets norra del, norr om hus 3, fanns stolphål med förhållandevis gles sprid
ning. Marken utgjordes här av krönet på en mindre moränhöjd. Bland stolphålen kunde 
man urskilja ett spritt bälte med anläggningar (A) som låg inom ett ca 30 m långt och 
4–7 m brett nordsydligt område. Dessa hade en varierande storlek där även förhållan
devis stora stolphål ingick. Stolphålens skiftande storlek och frånvaron av tydliga linjer 
antyder att det inte rör sig om någon hägnadslinje. Kanske har här funnits andra enk
lare stolpburna konstruktioner som till exempel ställningar för att torka nät. Sydväst 
om koncentrationen A fanns en mindre koncentration av stolphål, varav några bildade 
en 8 m lång östvästlig linje (B).

Tabell 74 Stolphål på Lussabacken norr, järnåldersboplatsen.

Stolphål tillhörande järnåldersboplatsen Antal

Stolphål som ingår i järnåldershus, exkl de i hus 1–2 114
Stolphål som kan höra till järnåldersboplatsen, inkl de i hus 1–2 788
Stolphål totalt på järnåldersboplatsen  902

Tabell 75 Storlek och djup för undersökta stolphål från järnåldersboplatsen, exklusive stolphål 
ingående i huslämningar.

Diameter i ytan (m) Antal (N=198) Andel (%)

≤0,09 5 2,5
0,10–0,19 35 18,0
0,20–0,29 83 42,0
0,30–0,39 48 24,0
0,40–0,49 14 7,0
0,50– 13 6,5

Djup (m) Antal (N=198) Andel (%)

≤0,09 41 21
0,10–0,19 104 52
0,20–0,29 41 21
0,30–0,39 12 6
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De flesta av stolphålen i områdets norra del påträffades då det svarta lagret med meso
litiska fynd, L7060, hade tagits bort. Förmodligen hörde de flesta till järnålderskedet, men 
även mesolitiska stolphål kan ha funnits bland anläggningarna eftersom denna yta inte 
var övertäckt av sand från Littorinaskedet. Endast ett fåtal av dessa stolphål undersöktes.

I undersökningsområdets västra del, väster om hus 3, fanns vad som först föreföll 
vara en koncentration av stolphål. Dessa låg i de sand och gruslager som var avsatta 
ovanpå området med de mesolitiska hyddorna. Vid undersökning visade sig de flesta 
av dessa vara stenlyft.

Inom järnåldersboplatsens centrala yta, mellan de olika huslämningarna, fanns för
hållandevis få stolphål. Längre åt öster, mellan hus 3 och stolphålsytan hus 1–2, fanns 
något fler stolphål, men dessa bildade inte några urskiljbara konstruktioner. Få stolphål 
undersöktes inom ytan, som dock rensades noggrant för att man skulle kunna urskilja 
eventuella huskonstruktioner. I den sydöstra delen fanns en mindre koncentration av 
stolphål som först antogs utgöra spår efter ett hus (C). Efter undersökning föreföll detta 
osäkert och man fick nöja sig med att konstatera att det kan ha funnits någon form av 
konstruktion på platsen.

I undersökningsområdets västra del, fanns en mindre koncentration med stolphål 
och gropar (D). Några konstruktioner kunde inte urskiljas men anläggningarna gav ett 
likartat intryck. Möjligen hade dessa stolpar och anläggningar ingått i en aktivitetsyta 
med anknytning till båthuset (hus 4).

I åkermarkens sydvästra del inmättes vad som bedömdes vara ett flertal stora stolp
hål (E). Vid undersökning kunde man dock konstatera att många av dessa utgjordes av 
mörkfärgningar tillhörande en äldre markhorisont som gick i dagen i sanden närmast 
under matjorden. Längst i sydväst fanns en kort rad med tre mindre stolphål som kan 
ha varit spår av en hägnad.

Ytterligare en koncentration stolphål fanns i den sydöstra delen av åkermarken (F). 
Den låg omedelbart söder om stolphålsytan hus 1–2 och påminde något om denna. En 
skillnad var dock att stolphålen här var mindre och att det inte gick att urskilja några lin
jer i stolpsättningen. Ytan rensades noggrant för bedömning men få stolphål undersöktes.

Tabell 76 Profilform, fyllningskaraktär och i inslag i fyllningen för undersökta stolphål, exklusive 
de som ingick i huslämningar.

Form i profil Antal (N=198) Andel (%)

Flack 10 5
Flatbottnad, raka kanter 6 3
Flatbottnad, sneda kanter 5 3
Oregelbunden 18 9
Rund, skålformad 117 59
Rund, U-formad 26 13
Spetsig 16 8

Fyllningskaraktär Antal (N=198) Andel (%)

Svagt humöst inslag 3 1,5
Mellankraftigt humöst inslag 95 48,0
Kraftigt humöst inslag 95 48,0
Sotig 5 2,5

Inslag i fyllningen Antal (N=198) Andel (%)

Inslag av träkol 27 14
Inslag av skörbränd sten 16 8
Rester av stenskoning 17 9
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Figur 221 Plan med de stolphålskon-
centrationer markerade som nämns i 
texten. Skala 1:750.
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I skogsmarkens norra del fanns ett sextiotal stolphål. En koncentration av stolphål i 
skogsmarkens nordligaste del gav ett huslikt intryck men vid undersökning kunde detta 
inte bekräftas. I södra delen av järnåldersboplatsen fanns även en mindre koncentration 
av stolphål inom 6x3 m stor yta (G). Vid undersökning visade sig dessa vara likartade 
och kanske hade stolparna ingått i en enklare byggnad eller vindskydd. Strax norr om 
denna konstruktion fanns även fyra mindre stolphål som låg i en böjd rad (H). Dessa 
kan ha varit spår efter någon form av hägnad eller avskärmning.

Inom undersökningsytan påträffades förhållandevis få störhål. Det sammanlagda 
antalet uppgick till något över åttio och av dessa ingick en mindre del i de mesolitiska 
lämningarna. Inom den nordvästra delen av undersökningsområdet inom och norr om 
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den västra delen av hus 3 fanns en koncentration av omkring sextio störhål som fram
trädde under matjorden (se figur 221 markerat område J). De bildade dock inte någon 
urskiljbar hägnad eller annan konstruktion. Störhålens förekomst både inom och utanför 
huslämningens begränsning antyder att störhålen och huset inte varit samtida. Det är 
dock möjligt att en del störhål hört samman med aktiviteter som ägt rum i husets västra 
del och att andra hört samman aktiviteter invid den ut mot Vesan exponerade gaveln.

Figur 222 Spridningsbild över järn-
ålderboplatsens härdar. Härdar med 
diameter över 2 m är röda, övriga är 
orangea. Skala 1:750.
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Härdar och eldstäder
Vid undersökningen påträffades lämningar efter olika typer av eldstäder. Dessa var spridda 
över en stor del av undersökningsytan (figur 222). Vid inmätning och undersökning kom de 
att registreras med beteckningarna härdar, härdgropar och kokgropar. Vid bearbetningen 
kunde man dock konstatera att skillnaderna mellan dessa kategorier var flytande. Några 
egentliga kokgropar, med enbart skörbränd sten och utan spår av eldning i gropens bot
ten, kunde inte med säkerhet konstateras. De flesta anläggningarna utgjordes i stället av 
härdar eller härdgropar. Dessa var delvis svåra att särskilja och därför beskrivs de här som 
en sammanhållen kategori och kallas enbart för härdar. Inom undersökningsområdet på
träffades 140 härdar. Om man räknar bort de som fanns inom de överlagrade mesolitiska 
nivåerna och de som fanns i områdets södra del, där anläggningarna förefaller ha hört till 
neolitisk tid eller bronsålder, så kan 77 stycken av dessa ha ingått i järnåldersboplatsen.

Av de härdar som kan ha ingått i järnåldersboplatsen undersöktes 36 stycken vilket 
motsvarar 46 %. För dessa kunde man konstatera att huvuddelen hade en storlek i plan 
på mellan 0,5 och 1,5 m och bara ett fåtal avvek från detta (tabell 77). De flesta anlägg
ningarna med spår efter eldning hade ett djup på mellan 0,10 och 0,3 m. 

De olika undersökta härdarna hade sinsemellan något olika form i profil (tabell 78). 
De flesta hade dock antingen en flack eller en rundad form i profil. De med flack form 
överensstämmer väl med det som man normalt brukar beteckna som härdar medan de 
med rundad ofta har karaktär av härdgropar. Det fanns dock en stor variation mellan 
de olika anläggningarna. 

De flesta härdarna innehöll kol, sot och skärvig eller skörbränd sten. Fyllningen var 
mestadels mörk och bland de aktuella härdarna fanns inte några som föreföll vara urla
kade. Mängden skärvsten varierade men i regel innehöll de djupa anläggningarna mest 
eldpåverkad sten.

Sammanställningen visar att det fanns flera olika typer av härdar. En vanlig typ 
var grunda härdar med flack botten. Dessa hade växlande storlek i plan. Kol och skör
bränd sten påträffades i de flesta av dessa, men sällan i större mängder. Antagligen har 

Tabell 77 Storlek och djup för undersökta härdar.

Härdar, storlek i ytan (m) Antal (N=36)

≤0,49 2
0,50–0,99 15
1,00–1,49 10
1,50–1,99 5
2,00–2,49 3
2,50– 1

Härdar, djup (m) Antal (N=36)

≤0,09 7
0,10–0,19 14
0,20–0,29 11
0,30– 4

Tabell 78 Form i profil för undersökta härdar.

Härdar, form i profil Antal (N=36)

Flack 11
Flatbottnad med sneda kanter 4
Oregelbunden 7
Rund, skålformad 14
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de grunda härdarna varit mer utsatta för skador än djupare anläggningar. Dessa härdar 
kan ha använts som ljus eller värmekällor eller haft andra funktioner. Härdarna med 
flack botten förekom främst inom järnålderboplatsens norra del.

De härdar som hade rundad form i profil var i regel djupare. De innehöll även mer 
skörbränd sten och hade ofta ett skikt med träkol i botten. Storleken växlade mellan 
ganska små härdar och större. De flesta av dessa skulle normalt sett kallas för härdgro
par. Antagligen har många av dessa brukats för matlagning eller använts som värme
källor. Denna typ av härdar förekom främst inom boplatsens centrala och södra delar.

En tredje kategori härdar utgjordes av ett fåtal stora, ofta ovala eldstäder, som hade 
en längd av minst 2 m. I profil hade de plan botten men markerade, rundade sidor. De 
innehöll stora mängder skärvsten och skörbränd sten som låg i en tät packning. Ofta 
fanns ett kraftigt skikt av träkol i botten av anläggningarna. Dessa stora härdar fanns 
inom järnåldersboplatsens centrala och södra delar. Ett exempel på denna kategori är 
den stora härd, A15062 som påträffades inom området för stolphålskoncentrationen hus 
1–2 (figur 223). Den hade en storlek av 3,6x2,4 och ett djup av 0,25 m. I botten av här
den fanns ett kraftigt lager med kol och sot samt en stor mängd skärvsten, ca 500 liter. 
Stenen hade blivit starkt upphettad. Ett större kolprov från botten av anläggningen ge
nomgick vedartsanalys visade sig enbart innehålla ved av al. Ett mindre kolprov som 
togs vid förundersökningen hade tidigare visat sig bestå av asp. Härden låg inom stolp
hålskoncentrationen, men det går inte att säga om den ingått i ett hus eller inte.

En liknande härd, A35903, låg inom undersökningsområdets östra sida i ytan mel
lan stolphålskoncentrationen hus 1–2 och hus 3 (figur 224). Härden hade i ytan en stor
lek av 2,0x1,5 m. Längs sidorna och botten fanns ett bottenskikt med kol som bestod av 
förkolnade vedträn som låg orienterade i nordsydlig riktning. Kolskiktet saknades dock 
i anläggningens mitt. Ovanpå kolskiktet fanns ett lager med skärvsten som var mest 
intakt i anläggningens norra del. De flesta stenarna hade spruckit och skärvats på plats 
i härdgropen. Detta visar att man först eldat i anläggningens botten och längs sidorna, 
sedan har man lagt på och värmt upp stenarna. Utifrån skadorna på skärvstenspackning 
och kolskikt är det troligt att man öppnat och tömt härdgropen från den södra änden.

De flesta härdar som påträffades på järnåldersnivån var nedgrävda i sanden eller i 
den grusiga moränen inom boplatsens norra del. Det fanns dock även härdar som på
träffades i eller under kulturlager som hörde samman med järnåldersboplatsen. I ytan 
av kulturlaget L3400 fanns en härd och vid avbaning av lagret framträdde ytterligare 
fem härdar som var stratigrafiskt äldre än kulturlagret. Någon datering av de härdar som 
låg över eller under kulturlagret gjordes inte och skillnaden i brukningstid går därför 
inte att bedöma. Man kan konstatera att de flesta härdar som påträffades inte hade an
knytning till något hus. Det är dock rimligt att utgå ifrån att eldstäder funnits i alla hus 
som använts som bostäder. Förmodligen har dessa härdar varit så grunda att de plöjts 
bort. Härdarna i hus 7 och hus 3 låg alla inom en yta med goda bevaringsförhållanden.

Härdarnas spridning
Härdarna hade en ganska jämn spridning inom hela järnåldersboplatsen (figur 222). 
En viss tyngdpunkt fanns dock i åkermarken inom undersökningsområdets östra sida. 
I skogsmarken, inom boplatsens södra del, fanns ett antal små eller medelstora härdar 
som påträffades vid foten av höjdpartiet och längre åt norr, närmare åkermarken, fanns 
ett antal glest liggande större härdar. En mindre grupp härdar som bör räknas till järn
åldersboplatsen fanns även i den västra delen, strax intill båthuset, hus 4. Att det fanns 
ett indirekt samband mellan hus och härdar inom boplatsen framgår av att det fanns 
färre härdar inom ytorna för de större husen, hus 3 och hus 6. Detta tyder på att merpar
ten av härdarna var från samma tid som husen. Om man ser till fördelningen av större 
härdar, med en diameter av över en meter, så påminner den i stort om härdarnas sprid
ning i allmänhet. Det fanns dock en tydligare koncentration av större härdar till den 
sydöstra delen av åkermarken och flera av dessa påträffades under kulturlagret L3400.

Figur 223 (över till vänster) A15062 
var den största av härdarna och den 
innehöll ca 500 liter skörbränd sten 
ovanpå ett kollager. Vy mot nordväst. 
Foto: Blekinge museum.

Figur 224 (under till vänster) A35903 
var en av de ensamliggande här-
darna. Foto mot öster. Foto: Blekinge 
museum.
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Fynd från härdarna
Fyndmaterialet från härdarna var begränsat och endast fem anläggningar innehöll fynd 
(tabell 79). I den stora härden A15062 (figur 222) hittades ett bränt ben och två eld
sprängda fragment av en knacksten respektive en malstensunderliggare. I ytterligare 
två härdar fanns underliggare till malstenar bland de skörbrända stenarna. Fynd fanns 
även från en härd i ett av husen (se hus 3). 

Härdarnas funktion
Det fanns få sammanhang där man kunde tolka och funktionsbestämma de härdar som 
fanns inom järnåldersboplatsen. Man kan anta att det bland de undersökta härdarna 
fanns såväl härdar för matlagning och hantverk som eldstäder avsedda att ge värme och 
ljus. De större härdarna som hade plan botten och innehöll stora mängder skärvsten 
föreföll alla ha varit brukade så att man först eldat i anläggningen för att sedan lägga 
på stenar som spruckit under uppvärmningen. Detta kan tolkas som spår av storskalig 
matlagning. Härdarna skulle dock även kunna ha hört samman med hantverk. Förut
satt att härdarna varit samtida med bebyggelsen förefaller det som om de flesta var spår 
efter aktiviteter som ägt rum en bit bort från husen.

Härdarnas datering
Vid undersökningen av järnåldersboplatsen daterades i första hand lämningar som in
gick huskonstruktioner. Härdar prioriterades inte för datering. Sammanlagt daterades 
fyra härdar, varav två hade dokumenterats vid förundersökningen och två vid slutun
dersökningen (tabell 80). Tre av de sistnämnda låg utanför husområdet, längst i norr 
respektive söder, och syftet med att datera dessa anläggningar var främst att bedöma 
järnåldersboplatsens avgränsning och kronologiska spännvidd.

Den äldsta daterade härden låg i en klunga med andra anläggningar (A14449) i den 
södra delen av järnåldersboplatsen. Träkol av hassel från härden daterades till förromersk 
järnålder. Två härdar daterades till folkvandringstid–tidig vendeltid. Den ena var den 
stora härden som vid förundersökningen dokumenterades som A16334 och vid slutun
dersökningen som A15062. Träkol från två stolphål, som dokumenterades vid förunder
sökningen intill den stora härden, daterades till samma tid (tabell 88 nedan, Ua41142 

Tabell 79 Fynd från härdar.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

A15062 Bränt ben 1 1 Obestämt större däggdjur 2333
A15062 Malsten 1 1 926 Underliggare, eldsprängt fragment 3891
A15062 Knacksten 1 798 Eldsprängt fragment 3893
A31978 Malsten 1 3 300 Underliggare, skörbränd 4302
A32008 Malsten 1 1 600 Underliggare, skörbränd 4303
A32008 Slipsten 1 500 Slipsten med tre facetter, skörbränd/vittrad 4304

Tabell 80 14C-dateringar av träkol från härdar. FU = anläggningar dokumenterade vid förundersökningen 2010.

Lab nr 14C år BP Anl nr/Lager nr/etc Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-31242 2181±33 A14449 Härd Träkol, hassel -21,4 360–280 BC 380–160 BC  
      240–180 BC
Ua-46173 1545±31 A33369 Härd Träkol, al -23,7 430–490 AD 420–590 AD 
      500–570 AD 
Ua-41138 (FU) 1514±33 A16334 (FU) = A15062 (SU) Härd Träkol, asp -26,7 460–480 AD 430–630 AD  
      530–610 AD
Ua-41141 (FU) 1146±33 A16559 (FU) Härd Träkol, ek -26,0 820–840 AD 770–980 AD  
      860–970 AD
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& Ua41145). Förmodligen innehöll dock båda dessa material från den stora härden. Ett 
större vedartsprov från A15062 innehöll enbart al (bilaga 14a). Härdar som eldats med 
ett enhetligt bränsle med högt värmevärde brukar inte vara hushålls eller värmehärdar 
utan ha haft en specialfunktion. Den andra härden från denna tid var A33369 som låg på 
den norra sidan av den låga moränhöjden i järnåldersboplatsens norra del. Den påträffa
des efter att lager L7060 tagits bort, men förmodligen var härden nedgrävd genom detta 
lager. Det var en mellanstor, nedgrävd härd som innehöll rikligt med skörbränd sten.

Den yngsta härden var en mellanstor härd (A16559), som låg inom järnåldersboplat
sens södra del. Anläggningen dokumenterades vid förundersökningen och träkol av 
ek från dess fyllning daterades till vikingatid. I en intilliggande odaterad avfallsgrop 
(A7631, figur 225), som undersöktes vid slutundersökningen, påträffades ben från svin
kulting, får/get samt gädda. Det är dock endast närheten mellan dessa anläggningar 
som tyder på samtidighet.

Härdarna har således tillkommit under olika delar av järnåldern och de hade en 
större tidsmässig spridning än huslämningarna. Dateringarnas relevans för tolkningen 
av aktiviteter under järnålder på platsen diskuteras i kapitlet Järnålderboplatsens datering.

Gropar
Inom undersökningsområdet påträffades ett antal gropar (figur 225). Efter att de gro
par räknats från som hörde till de mesolitiska lagren eller till lämningar från bronsål
der och neolitisk tid så kvarstod 98 som kan ha hört till järnåldersboplatsen. Groparnas 
skiftande form och utseende gör det troligt att de haft olika funktion. 24 gropar under
söktes och ytterligare ett antal anläggningar som var inmätta som gropar omtolkades 
efter undersökning. Groparna utgjorde inte något särskilt distinkt inslag på järnålders
boplatsen och de var förhållandevis lågt prioriterade vid undersökningen. De hade en 
relativt jämn spridning inom järnåldersboplatsen.

Groparna hade i regel en storlek mellan 0,5 och 1,5 m i diameter och ett djup av mel
lan 0,1 och 0,3 m (tabell 81). Det fanns förhållandevis få stora och djupa gropar. Gropar
nas form i plan varierade, men många var ovala. Även formen i profil varierade, vilket 
antyder att groparna haft skilda funktioner. Det fanns både flacka, rundade former och 
oregelbundna former bland de undersökta groparna. Det fanns även ett mindre antal 
gropar med rännliknande form.

Bland de undersökta groparna fanns ett antal stora gropar med oval eller avlångt 
oval form i ytan och rundad form i profil. De var måttligt djupa och tolkas som avfalls
gropar. Bland dessa kan nämnas A38743, som låg i den södra delen av åkermarken strax 
sydväst om stolphålskoncentrationen hus 1–2. Gropen var nedgrävd intill en markfast 
sten och i fyllningen påträffades skärvor av ett silkärl. I den södra delen av järnålderbo
platsen fanns två gropar A7631 och A14626. De hade båda en största diameter av mellan 
1 och 1,5 m och var måttligt djupa med rundad botten i profil. I A7631 påträffades brända 
ben från svinkulting, får/get samt gädda (bilaga 5). Förmodligen var båda avfallsgropar.

En svårbedömd typ av anläggningar var de ytmässigt stora groparna som var grunda 
men ibland hade en begränsad djupare del inom nedgrävningen. Ibland gick nedgräv
ningarna för groparna samman med omgivande kulturlager vilket gjorde det svårt att 
bedöma anläggningarnas utformning. Så var till exempel fallet med groparna A33212 
och A4704. Dessa bildade tillsammans med omgivande lager grophuslika konstruktio
ner och det är möjligt att de var spår av nedsänkta arbetsytor. Anläggningarna uppvi
sade likheter med grophusen hus 5 och 13. I A4704 påträffades en mindre mängd slagg 
samt keramik (tabell 82). Även i A33212 påträffades keramik, men den har på typologiska 
grunder förts till mellanneolitikum (se kapitlet Mellanneolitikum). Denna svårbedömda 
typ av gropar påträffades främst inom en yta söder om hus 3, men några fanns även 
inom en yta söder om stolphålskoncentrationen hus 1–2. Groparna förefaller alltså ha 
anknutit till husen och kan ha utgjort rester efter arbetsytor eller platser för hantverk. 
Dateringen är dock oklar.
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Figur 225 Groparnas spridning inom 
järnåldersboplatsen. De anlägg-
ningar som nämns i text och fynd-
lista är markerade. I bakgrunden 
syns huslämningar och kulturlager. 
Skala 1:750.

I boplatsens västra del fanns ett antal gropar som snarare utmärkte sig genom sitt 
läge än genom någon intern likhet. Groparna låg inom boplatsens strandnära del i när
heten av båthuset. Bland dessa fanns två som var avlånga och något rännformiga. Här 
fanns även två förhållandevis små avfallsgropar, A736 och A832. I dessa påträffades några 
mindre, obestämda järnföremål samt glödskal, förmodligen spår efter smide som ägt 
rum i närheten. Groparna förefaller ha haft funktion som avfallsgropar, och visar på 
aktiviteter som varit förlagda till boplatsens strandområde.
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Förhållandevis få fynd påträffades i groparna. Fynden utgjordes av keramik, brända 
ben samt i något fall av slagg (tabell 82). I flera gropar påträffades flintavslag, vilka dock 
kan antas vara omdeponerade från stenåldersboplatserna. 

Endast en av boplatsens gropar daterades genom 14Canalys, A736 (tabell 83). Den 
daterade anläggningen låg i närheten av båthuset. Träkol från anläggningen daterades 
till folkvandringstid–tidig vendeltid. 

Tabell 81 Storlek, djup, form i ytan och profil för undersökta gropar.

Storlek i ytan (m) Antal (N=24)

≤0,49 2
0,50–0,99 11
1,00–1,49 7
1,50–1,99 2
2,00–2,49 1
2,50– 1

Djup (m) Antal (N=24)

≤0,09 1
0,10–0,19 12
0,20–0,29 6
0,30–0,39 3
0,40- 2

Form i ytan Antal (N=24)

Oregelbunden 7
Oval 14
Rund 3

Form i profil Antal (N=24)

Flack 3
Flatbottnad med sneda kanter 2
Flatbottnad med sneda kanter 2
Oregelbunden 5
Rund, skålformad 9
Rund, U-formad 2
Spetsig 1

Tabell 82 Fynd från gropar inom järnåldersboplatsen.

Anl nr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr Kommentar

A736 Järnföremål 2 42 1239 Två mindre, platt utsmidda järnföremål
A832 Järnföremål 2 1 1252  Små järnföremål, ev smidesavfall
A2196 Flintavslag 2 8 1220 
A4704 Slagg 2 1 1050 
A4704 Keramik 13 5 2324 Förhistorisk
A5170 Flintavslag 3 1 1251 
A5170 Slagg 1 1 1255 
A7631 Brända ben Småbitar  12 1115 Ben av svinkulting, får/get & gädda
A12798 Keramik 2 70 2258 Äldre järnålder
A33212 Keramik  17 172 2254 Neolitisk
A38743 Keramik 3 19 2267 Skärvor av silkärl, förromersk järnålder–romersk järnålder
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Kulturlager
Inom järnåldersboplatsen påträffades flera kulturlager (figur 226). De flesta fanns inom 
undersökningsområdets östra del. Här fanns ett stort kulturlager om ca 100 m2, som 
var avlångt och orienterat i sydsydvästlig–nordnordostlig riktning (A3400). I anslut
ning till detta fanns ytterligare några kulturlager som var av skiftande storlek, men 
som hade samma orientering. Även om det fanns vissa skillnader mellan L3400 och de 
mindre lagren så utgjorde de i huvudsak delar av ett och samma stråk med bevarade 
kulturlager. Den sammanlagda ytan för dessa lager var ca 180 m2. Inom järnåldersbo
platsens nordöstra del fanns kulturlagret L6510. Detta lager ingick inte i samma stråk 
som de tidigare nämnda utan var orienterat i östvästlig riktning. Lagrets utbredning 
sammanföll med den östra delen av hus 3 och har tolkats som rester efter golvlagret i 
huslämningen (se hus 3 ovan).

Några järnåldersfynd påträffades även i det mesolitiska kulturlagret L7060. Detta 
lager var dock påverkat av senare odling och innehöll även ett inslag av sentida fynd. 
Järnåldersfynden påträffades i den del som låg närmast kulturlagret L6510 och de hörde 
sannolikt samman med detta.

Lager 3400 och omgivande kulturlager
Det största sammanhängande kulturlagret var L3400. Det hade en storlek av 24x2,5–6 
m och omfattade sammanlagt 104 m2. Lagret bestod av homogen, svartbrun och kraf
tigt humös sand med inslag av kol och sot och det kontrasterade tydligt mot den om
givande ljusa sanden. Kulturlagret påträffades vid den första avbaningen och låg direkt 
under matjorden. Lagret undersöktes genom att 35 kvadratmeterrutor grävdes och fyll
ningen i dessa sållades (se bilaga 26 med lagrets utbredning och undersökta grävenheter 
markerade). I rutorna hade kulturlagret ett djup som växlade mellan 0,05 och 0,20 m.

L3400 låg i en anläggningstät del av boplatsen. I ytan av lagret fanns en härd som 
bör ha anlagts efter det att lagret avsatts. Vid rutgrävningen påträffades även ett flertal 
anläggningar, varav flera härdar, under lagret. I anslutning till dessa kunde man notera 
att kulturlagret var mörkare och hade större inslag av träkol. Efter rutgrävningen togs 
återstående del av lagret bort med maskin och då framträdde ytterligare fem härdar och 
ett antal stolphål under lagret. Dessa härdar var tydligt stratigrafiskt äldre än kulturla
gret. Förekomsten av anläggningar både över och under lagret antyder att detta avsatts 
under tiden boplatsen varit i bruk. Under kulturlagrets norra del fanns bevarade mörka 
årderspår som avtecknade sig mot den underliggande ljusa sanden (se figur 266). Inom 
L3400 fanns mindre lagerdelar som utmärkte sig genom något annorlunda lagersam
mansättning. Det ena av dessa, L17305, kännetecknades genom att det innehöll små 
fragment av bränd lera.

I anslutning till L3400 fanns mindre ytor med kulturlager. Enbart ett fåtal rutor 
grävdes i dessa lager. Ett stycke söder om L3400 fanns L5000 som påminde mycket om 
det förra och förmodligen utgjorde en direkt fortsättning av detta lager. Lagret hade 
en storlek av 10x4,5 m, och omfattade 46 m2. Det hade samma orientering som L3400. 
Endast en kvadratmeterruta grävdes i detta lager.

I norra delen av L3400 övergick detta lager i ett annat lager, L6700. Detta utmärkte 
sig genom att fyllningen var något ljusare och inte lika humös som den i L3400. Lagret 
hade en storlek av 7x5 m, totalt 28 m2. Under L6700 framkom tre olika nedgrävningar 
varav den ena, A33212, innehöll ett flertal skärvor mellanneolitisk keramik och det är 

Tabell 83 14C-datering av träkol från gropen A736 inom järnåldersboplatsen.

Lab nr 14C år BP Anl nr Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-46171 1537±30 A736 Grop Träkol, al -24,7 430–490 AD 430–600 AD  
      530–580 AD
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troligt att detta var en betydligt äldre anläggning än merparten av anläggningarna i 
denna del av området.

Det fanns även mindre kulturlager som till stor del verkade utgöras av utplöjt ma
terial från underliggande anläggningar. Ett sådant kulturlager, L38400, låg strax väster 
om L3400. Under detta fanns en större härd. I söder fanns kulturlagret L5050 som låg 
intill L5000. Lagret hade en storlek av 3,7x2,8 m och antogs först kunna vara ett grop
hus. Inom A5050 fanns flera grunda stolphål och gropar och man kunde konstatera att 
lagret utgjordes av utplöjt material från flera anläggningar.

De fynd som påträffades vid rutgrävningen inom L3400 och de omgivande lagren 
var främst keramik och bränd lera (tabell 84). Fyndmaterialet var dock ganska begrän
sat i förhållande till antalet grävda rutor. De flesta fynden var kraftigt fragmenterade 
vilket tyder på att kulturlagret varit odlingspåverkat. Bland keramikfynden finns skär
vor av äldre järnålderstyp, skärvor av trolig mellanneolitisk och skärvor med en bred 
datering till förhistorisk tid. Utöver dessa påträffades en skärva från ett silkärl. Denna 
keramiktyp kan föras till såväl äldre järnålder som folkvandringstid. Keramikens sam
mansättning antyder att fynden utgör en blandning av föremål från olika faser av be
byggelsen på platsen.

Figur 226 Kulturlagrens spridning 
inom järnåldersboplatsen. L7060 var 
ett mesolitisk kulturlager med viss in-
blandning av fynd från senare perio-
der. Skala 1:750.
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Liksom de flesta kulturlagren påträffades L3400 i undersökningsområdets östra del 
och det verkar som om det varit goda bevaringsförhållandena för denna typ av läm
ningar där. Om man ser till omgivande anläggningar, som till exempel stolphål, var 
dessa dock inte djupare eller mer välbevarade där än inom området i övrigt. Årderspåren 
under L3400 och det fragmenterade fyndmaterialet tyder alltså på att lagret utgjordes av 
boplatsavfall som sedan påverkats av odling. Det förefaller även som om detta avfalls
lager blandats med material från underliggande härdar och gropar. Stratigrafiska för
hållanden tyder på att lagret tillkommit något senare än huvuddelen av de omgivande 
anläggningarna, men det är mest troligt att lagret tillkommit successivt i samband med 
den omgivande bebyggelsen.

Lager 6510
I boplatsens nordöstra del, på krönet av ett lågt höjdparti fanns kulturlagret L6510. 
Detta lager anslöt till det stora lagret L7060 som i huvudsak innehöll mesolitiska fynd. 

Tabell 84 Fynd från kulturlager L3400 och det intilliggande mindre kulturlagret L5050.

Lagernr Fyndtyp Antal Vikt (g) Fyndnr Kommentar

L3400 Bränd lera 9 20,0 1203, 1204, 1206, 2291 
L3400 Lerklining 3 3,0 2309 
L3400 Keramik 12 40,0 2292, 2303, 2304, 2305 Förhistorisk
L3400 Keramik 7 26,0 2296, 2297, 2299, 2300, 2301 Mellanneolitisk & mellanneolotisk?
L3400 Keramik 29 88,0 2266, 2293, 2295, 2298, 2302, 2306, 2307, 2308, 4079 Äldre järnålder
L3400 Keramik 1 18,0 2384 Förromersk–romersk järnålder
L3400 Järnspik 2 68,0 1205, 2294 
L3400 Trä 20 2,0 1202 Barkbitar
L3400 Avslag 1 9,0 738 
L5050 Keramik 6 12,0 2386, 2387 Silkärl, järnålder
L5050 Brända ben 1 0,1 1213 
L5050 Avslag 2 1,0 1214 
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Figur 227 Lager L6510 låg inom den 
östra delen av hus 3 (husets totala 
omfattning är inte med på planen). 
Plan över kulturlagret med de fynd-
förande grävenheterna markerade. 
Skala 1:200.
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L6510 utmärkte sig dock redan vid avbaningen genom att fyndmaterialet var av tydlig 
järnålderskaraktär. Lagret hade en storlek av 17x6,5 m och var orienterat i riktningen 
västnordväst–ostsydost. Det var ca 102 m2 stort och 0,05 till 0,15 m djupt. Lagrets ut
bredning och riktning överensstämde i stort sett med den östra delen av hus 3, vilket 
antyder att lagret hört samman med detta hus (figur 227). Lagret, som hade blivit något 
omrört av senare odling, bestod av svart, kraftigt humös sand som innehöll träkol, sot 
och bitvis förekom skörbränd, eldpåverkad sten.

Vid undersökningen grävdes och sållades 11 kvadratmeterrutor i lagret, varefter res
ten togs bort med maskin. Kulturlagret låg på ett mindre höjdparti där marken var mer 
stenbunden och det är möjligt att detta hindrat en bortplöjning. Även de stolphål som 
fanns inom lagrets östra och centrala delar var förhållandevis djupa och välbevarade.

I anslutning till L6510 fanns hus 3 och 7. Den östra delen av hus 3 låg inom L6510 
och det är möjligt att lagret var rester efter ett golvlager inom denna del av huset. Stolp
hålen i hus 3 blev dock inte synliga förrän efter en andra avbaning då lagret tagits bort. 
Eftersom fyllningen i stolphålen och i lagret var likartade gick det inte att avgöra om 
stolphålen var grävda igenom kulturlagret eller inte. Inom kulturlagret, och även inom 
begränsningen för hus 3 fanns en härd, A23868 (figur 191). Sidorna i denna härd, eller 
härdgrop, var klädda med lera och anläggningen föreföll att ha varit nedgrävd i kultur
lagret. Inom L6510 låg även den sydöstra delen av hus 7. Fyllningen i stolphålen till hus 
7 var ljusare än L6510 vilket tyder på att huset var äldre än lagret.

Vid rutgrävningen i L6510 påträffades bland annat bränd lera, keramik och ben (ta
bell 85). Fyndfrekvensen var något högre än i kulturlagret L3400. Den största gruppen 
fynd var visserligen flinta, men den bör härröra från omrörda mesolitiska lämningar. 
Den brända leran utgjordes i något fall av lerklining, men det fanns även flera exem
pel på lera som kom från infodringar eller som var sintrad. I lagret påträffades även ett 
fragment av ett blästermunstycke (fnr 619) samt en infodringsbit där leran var blandad 
med slagg. Enligt Torbjörn Brorssons bedömning bör alla dessa fynd ha anknytning till 
metallhantverk. Bland keramikfynden från L6510 var 20 skärvor av äldre järnålderstyp, 
en var eventuellt vikingatida keramik (alternativt förromersk) och sex skärvor bedöm
des som allmänt förhistorisk keramik. Fynden från L6510 tyder på att lagret utgjordes 
av hushållsavfall. Även i den närbelägna delen av L7060, strax norr om L6510, tillvara
togs en viss mängd keramik vid rutgrävning.

Även om likheten i utbredning mellan hus 3 och L6510 talar för att dessa skulle 
höra samman så är tolkningen och dateringen av L6510 inte okomplicerad. Som tidi
gare nämnts finns det två 14Cdateringar från hus 3, varav den ena är till äldre romersk 
järnålder och den andra till folkvandringstid. Det stratigrafiska sambandet mellan hus 
3 och L6510 var svårt att bedöma på grund av likheterna i fyllningen mellan stolphål 

Tabell 85 Fynd från kulturlager L6510.

Fyndtyp Antal Vikt (g) Kommentar Fyndnr

Blästermunstycke 1 34,0 Fragm avtryck av halm 619 (A7060)
Bränd lera 5 5,0 Infodringar, sintrade 1201, 2278, 2314
Lera/slagg 1 4,0 Infodring, lera med inslag av slagg 2277
Bränd lera 3 1,5  2313, 4109
Bränd lera 44 9,0 Lerklining 1248
Keramik 6 46,0 Förhistorisk 167, 2382
Keramik 20 141,0 Äldre järnålder 2265, 2287, 2288, 2311, 2312, 2327, 2379, 2380, 4106
Keramik 1 10,0 Förromersk järnålder, ev vikingatid 2381
Brända ben 6 6,2  1223, 1229, 1250, 2310, 4085, 4107
Harts 1 0,5 Osäker 1216
Flinta 72 32,0 69 avslag, tre spån 145, 179, 180, 240, 1200, 1215, 1224, 1225, 1230, 1249,  
    2383, 4083, 4084, 4103, 4104, 4110, 4110
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och lager. Likheten talar dock för att hus och lager var samtida, alternativt att huset var 
yngre. Hus 7, som utifrån två 14Canalyser daterats till folkvandringstid, berörde L6510 
men lagrets orientering överensstämde bättre med orienteringen för hus 3. Fyllningen 
i stolphålen till hus 7 var ljusare än fyllningen i L6510, vilket snarast antyder att hus 7 
skulle vara äldre än lagret. Om man ser till fyndmaterialet från L6510 så förefaller kera
miken främst vara från en äldre del av järnåldern än husen. Man kan här också notera 
keramiken från härden/härdgropen A23868, en mynningsskärva dekorerad med finger
intryck. Dekortypen brukar dateras till förromersk järnålder. Denna härdgrop föreföll 
att vara stratigrafiskt yngre än L6510. Man kan alltså notera att fyndmaterialet talar för 
att lagret skulle vara från äldre järnålder, medan förhållandet till hus 7, och i viss mån 
även till hus 3, talar för att lagret skulle vara från folkvandringstid eller yngre. Tolk
ningen av lagret beror givetvis på detta, eftersom man antingen kan se lagret som en 
trampyta inom hus 3 eller som ett äldre kulturlager med oklar koppling till bebyggelsen. 
Dessa dateringsfrågor diskuteras vidare i avsnittet om järnåldershusens datering nedan.

Sammanfattning rörande kulturlager inom järnåldersboplatsen
Sammanfattningsvis kan sägas att järnåldersboplatsens kulturlager främst förekom inom 
undersökningsområdets östra del. Förmodligen hör detta samman med att bevarings
förhållandena varit bättre där än inom övriga ytor. Det största lagret, L3400, med om
givande mindre lager föreföll att ha bevarats i en grund svacka som sträckt sig i nord
nordostlig–sydsydvästlig riktning. Utbredningen av L6510 sammanföll med läget för 
den östra delen av hus 3 och kan tolkas som resterna av en trampad golvyta i huset.

Inom kulturlagren fanns såväl överlagrade som överlagrande boplatsanläggningar. 
De anläggningar som var stratigrafiskt yngre verkade vara färre än de som var strati
grafiskt äldre. Ofta var det dock svårt att avgöra om boplatsanläggningar var äldre eller 
yngre än lagret eftersom man inte kunde urskilja dem förrän efter att lagret tagits bort 
med maskin. Detta gällde till exempel hus 3, där stolphålen hade samma mörka fyllning 
som lagret och inte upptäcktes förrän detta tagits bort. Helhetsbilden var dock att det 
fanns ett nära samband mellan kulturlagren och boplatsanläggningarna.

De årderspår som påträffades under den norra delen av kulturlager L3400 hade 
samma mörka färg som lagret, vilket tyder på att området brukats med årder efter det 
att lagret tillkommit. Odlingen bör dock ha skett tidigt. Förekomsten av bevarade an
läggningar i ytan av kulturlagret antyder att odlingen kan skett medan järnåldersbo
platsen fortfarande var i bruk.

Det gjordes inte några 14Canalyser på material från kulturlagren och deras tillkomst 
och datering får därför diskuteras utifrån fynd och dateringar av omgivande huskon
struktioner. De daterande fynden utgjordes av keramik. I L3400 dominerade keramik 
av äldre järnålderstyp men det fanns även en skärva från ett silkärl som kan vara från 
en senare del av järnåldern. I lagret fanns även flera inslag av mellanneolitisk keramik. 
Även keramiken från lager 6510 var främst av äldre järnålderstyp, även om här även 
fanns en skärva som möjligen kan vara vikingatida. I en härdgrop som var stratigra
fiskt yngre än lagret påträffades en skärva som sannolikt härrör från förromersk järnål
der. Det är även i detta fall svårt att bedöma vad fynden i lagret representerar. Om man 
tänker sig att L6510 var ett avsatt kulturlager inne i hus 3 så bör keramiken ha brukats 
inom byggnaden och vara samtida med huset. Utifrån 14Cdateringarna fick man dock 
inte någon entydig datering av hus 3. Ett förkolnat sädeskorn från den västra delen av 
huset gav en datering till romersk järnålder medan ett sädeskorn från den östra delen, 
inom kulturlagerytan, gav en datering till folkvandringstid eller tidig vendeltid. Hus 7, 
som berörde delar av L6510, men vars utbredning inte verkade höra samman med lagret, 
kunde utifrån två 14Canalyser dateras till folkvandringstid eller tidig vendeltid. Fyll
ningen i stolphålen till hus 7 var ljusare än lager 6510, vilket antyder att huset var äldre 
än kulturlagret. Det finns alltså skilda faktorer som talar för att L6510 skulle varit det 
ackumulerade resultatet av bosättningar under olika skeden av järnåldern.
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FYNDEN FRÅN JÄRNÅLDERSBOPLATSEN
I det följande avsnittet ges en kort presentation av de fynd som kan föras till järnåldern 
samt något om deras funktion och spridning. I kapitlet Järnåldersboplatsen – tolkning 
och diskussion diskuteras fyndens roll för tolkningen av boplatsen.

För en del av fynden från undersökningen är det svårt att avgöra om de hör till järn
åldern eller till andra tidsperioder. Det äldre fyndmaterial som kom från överlagrade 
mesolitiska lämningar var dock tydligt separerat från järnålderslämningarna, men det 
fanns även rikligt med mesolitisk flinta inom järnåldersboplatsen. Den härrörde från 
de mesolitiska kulturlager som varit exponerade under tiden från järnålder och framåt, 
till exempel lager L7060. Vid fyndregistreringen påträffades ingen flinta som uppvi
sade tecken på att ha blivit bearbetad under järnåldern (muntlig uppgift Carl Persson).

Det fyndmaterial som kan kopplas till järnåldersboplatsen påträffades i anläggningar 
och kulturlager eller som lösfynd i matjordslagret eller i Littorinasandens övre del. Fyn
den tillvaratogs vid metalldetektering, vid avbaning samt vid anläggningsgrävning och 
rutgrävning. Fyndmaterialet är inte särskilt stort och omfattar totalt drygt 500 fynd. 
Liksom på många andra järnåldersboplatser fanns få fyndrika lämningar och det sak
nades större avfallsgropar. En stor del av fyndmaterialet härrör från kulturlagren.

Ett första led i fyndinsamlandet var den inledande metalldetekteringen. Denna ut
fördes i den del av undersökningsområdet som var åker och som omfattade en yta av 
3 000 m2. Metalldetekteringen utfördes av Jonas Paulsson (bilaga 6). Detekteringen var 
inriktad på föremål av kopparlegering, men viss kontroll gjordes även för att bedöma fö
rekomsten av järnföremål och järnslagg. Ett fyrtiotal fynd av järn påträffades. De flesta 
av dessa var dock sentida. Bland de föremål av kopparlegering som påträffades kan en
dast två möjligen höra samman med järnåldersboplatsen.

I samband med avbaningen utfördes en andra omgång av metalldetektering. Inom 
en ca 900 m2 stor yta i järnåldersboplatsens sydvästra del banades först hälften av mat
jordslagret bort med grävmaskin. Därefter gjordes en metalldetektering av den undre 
delen av matjordslagret innan detta schaktades bort. Även vid denna detektering påträf
fades ett begränsat antal fynd, av vilka de flesta var sentida.

I tabellen nedan (tabell 86) redovisas de fynd som kan knytas till järnåldersboplatsen, 
indelade i olika kategorier. Då det gäller fynd av brons kan man, som tidigare nämnts, 
konstatera att så gott som alla hör till perioden efter 1700 e Kr och dessa är inte med
räknade. Fynd av järn är vanligare. Det är dock svårt att skilja fragmentariska järnfynd 
från järnåldern från fynd från senare tid. Det fåtal järnfynd som påträffades i järnålders
lämningar hade visserligen ett tydligt ursprung, men en stor del av järnfynden påträf
fades i matjordslagret vid avbaningen. Eftersom föremål av järn ofta är svåra att datera 
typologiskt redovisas alla järnfynd i tabellen. Den slagg som påträffades kan i huvud
sak antas komma från järnåldersboplatsen. Det finns enstaka fynd av slagg av sentida 
karaktär och de har inte medräknats i tabellen. 

Djurbensmaterialet är begränsat och härrör från flera olika sammanhang. I den os
teologiska analysen utgår Ola Magnell ifrån att alla ben som kan knytas till förhisto
riska lämningar är brända (bilaga 5).

Tabell 86 Fynd från järnåldersboplatsen.

Fyndkategori Antal fynd/fragment Vikt (g) Fyndnr

Brons/Cu-leg 2  2 672, 688, 
Järn 76 1 299 213, 224, 229 m fl
Slagg 53 270 386, 653 m fl
Bränd lera 91 202 43, 45, 446 m fl
Keramik av järnålderstyp 163 699 42, 95, 971 m fl
Ben 136 87,3 110, 168, 1070 m fl
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En viktig del av fyndmaterialet är keramiken. I tabell 86 anges de fynd som vid spe
cialregistreringen bedömdes vara från järnålder eller bronsålder/järnålder (bilaga 3). De 
keramikfynd som enbart kunde bedömas som förhistoriska, utan närmare tidsbestäm
ning, har inte räknats med. Inte heller keramik som bedömts vara från tiden efter järn
åldern har tagits med i tabellen.

Brons
Två bronsfragment som skulle kunna härröra från förhistorisk tid påträffades. Ett är ett 
litet, obestämt bronsfragment och ett annat är ett mindre fragment av ett beslag. Inget 
av fragmenten går att typbestämma närmare. De båda bronsfynden hittades centralt 
inom järnåldersboplatsen (figur 228). Vid metalldetekteringen påträffades även tre kop
parmynt och fyra bronsknappar, som dock alla är sentida.

Järn
Flertalet fynd av järn härrör från den inledande metalldetekteringen. Sammanlagt på
träffades 76 fynd av järn (figur 228). Bland fynden finns bland annat tre järnbeslag, en 
bältesring några spikar och en hästsko. Inte något av järnföremålen var daterbara och 
förmodligen är en del av fyndmaterialet sentida järnföremål. Den största gruppen järn
fynd är dock de båtnitar som påträffades i båthuset, hus 4 (se avsnittet Hus 4, båthuset, 
ovan). Sammanlagt tillvaratogs 29 båtnitar eller fragment av nitar (figur 229). Båtnitarna 

brons
båtnit
järn
inledande metaldetektering
andra metalldetektering
schakt

N

0 10 20 m

Figur 228 Spridningsbild för järnfö-
remål, båtnitar och bronsföremål av 
äldre karaktär. Skala 1:750.
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har runda eller ovala nithuvuden och nitbrickor med oval eller fyrkantig form. Nitbrick
ornas har en största bevarad diameter av drygt 20 mm. De nitar som har längst bevarad 
längd är 55 mm långa. Nitarna påträffades enbart inom själva båthuset och främst i de 
undre lagren. Samtliga påträffade nitar förefaller vara uppbrutna och de torde vara spår 
av reparationsarbeten som utförts inom båthuset.

De övriga järnfynden påträffades utspridda inom större delen av järnåldersboplatsen. 
En koncentration kunde dock noteras i boplatsområdets västra del. Förutom den tydliga 
anhopningen i båthuset påträffades förhållandevis många i anslutning till det strandnära 
området, främst söder om båthuset. Förutom de fynd som framkom vid metalldetekte
ringen hittades även några små rektangulära, ämneslika järn (fnr 1239) i avfallsgropen 
A736 söder om båthuset. Man kan notera att denna del av undersökningsområdet en
bart genomsöktes med metalldetektor i det inledande skedet och i inte samband med 
avbaningen. De förhållandevis många järnfynd som påträffades inom ytan bör därför 
spegla en reell fyndspridning och inte bero på insamlingssättet.

Slagg
Vid undersökningen påträffades slagg inom olika delar av boplatsområdet, dock i gan
ska begränsade mängder. Sammanlagt tillvaratogs ett trettiotal mindre slaggfragment 

Figur 229 Ett urval av båtnitar från 
båthuset, hus 4. Foto: Jörgen Lud-
vigsson, Kulturparken Småland.
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och dessa hade en sammanlagd vikt av ca 270 g (figur 230). Förutom slagg av sentida 
karaktär, som inte har inkluderats i beräkningen, torde slaggfynden höra samman med 
järnåldersboplatsen. Eftersom slaggmängden är liten är det svårt att uttala sig om vilken 
typ av slagg det rör sig om. Ett rimligt antagande är dock att det rör sig om smidesslagg. 
Ett av fynden består av glödskal. Det påträffades i båthuset, hus 4, och torde vara spår 
efter bearbetning vid smide. Ett annat fynd består av slagg blandad med lera från en 

N

0 10 20 m

bränd lera
grävenhet med bränd lera
slagg
schakt

blästermunstycke    

Figur 230 Spridningen av slagg och 
bränd lera. Skala 1:750.
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ugnsfodring. Fynden av slagg var koncentrade till vissa ytor (figur 230). Den tydligaste 
förekomsten var i det strandnära området vid båthuset, hus 4. Från den östra delen av 
hus 3 finns ett fynd av slagg, ytterligare två fynd påträffades på järnåldersboplatsens 
sydligaste del och ett på den nordligaste. Det förefaller alltså som att slaggen främst var 
lokaliserad till boplatsens perifera delar.

Bränd lera
Fynden av bränd lera genomgick en specialregistrering av Torbjörn Brorsson (bilaga 3). 
Bland dessa fynd fanns flera som hört samman med metallhantverk eller annan verk
samhet där man använt ugnar med höga temperaturer (figur 230). Det fanns sex stycken 
fragment av ugnsväggar eller infodringar gjorda av lera samt ett fragment av ett bläs
termunstycke. Ytterligare fem bitar bränd lera hade avtryck av grenar eller kvistar som 
visade att de hade ingått i lerklinade väggar eller konstruktioner. Fragment från två väv
tyngder av bränd lera vittnar om textilhantverk på boplatsen (figur 231). Dessa påträf
fades i två stolphål, ett i den västra och ett i den östra delen av hus 3.

Sett till fyndgruppen i sin helhet så hade fynden en ganska jämn spridning inom bo
platsen. Om man däremot särskiljer den brända leran som haft anknytning till ugnar 
och metallhantverk kan man se att dessa är tydligt koncentrerade till två ytor, båthu
set respektive östra delen av hus 3. De övriga fynden av bränd lera visar istället en kon
centration till järnåldersboplatsens mittdel och i synnerhet till kulturlagret L3400. De 
olika typerna av bränd lera verkar alltså representera olika aktiviteter inom boplatsen.

Ben
Benmaterialet från Lussabacken norr är litet. De obrända ben som påträffades kom 
främst från matjorden och bör vara sentida. De brända benen påträffades däremot i 
olika anläggningar och kulturlager. Även om många av dessa är odaterade så kan flertalet 
knytas till järnåldersboplatsen. Ett fåtal anläggningar innehöll mer än enstaka brända 

Figur 231 Vävtyngd (fnr 2334) som 
påträffades i stolphål A5827 i den 
västra delen av hus 3. Foto Blekinge 
museum.1 cm
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ben, som till exempel härden A23868 i hus 3 och avfallsgropen A7631 i järnåldersboplat
sens södra del. Resultaten från den osteologiska analysen redovisas i det följande kapit
let Analyser av material från järnåldersboplatsen samt i bilaga 5.

Keramiken
Keramiken som har anknytning till järnåldersboplatsen påträffades i kulturlager och 
anläggningar, men även vid avbaningen. Förhållandevis få keramikskärvor påträffades i 
boplatsanläggningar. Keramiken var främst koncentrerad till boplatsens östra och nord
östra del samt till en begränsad förekomst inom båthuset, hus 4, i områdets västra del 
(figur 232). Fyndspridningen visar en anknytning till de ytor som hade bevarade kultur
lager, både till L3400, med det nordsydliga stråket med kulturlager, och till kulturlagret 
L6510 i anslutning till den östra delen av hus 3. Keramikfynden presenteras i Torbjörn 
Brorssons keramikanalys (bilaga 3) och följande korta beskrivning bygger på denna.

Bland keramiken finns exempel på olika typer av mynningsskärvor. Det finns både 
utåtböjda och raka mynningar som är vanliga under både bronsålder och järnålder. Det 
finns även skärvor från två kärl med inåtböjda mynningar av en typ som brukar da
teras till förromersk järnålder. Brorsson menar dock att en av skärvorna med inåtböjd 
mynning (fnr 2381) är mycket lik vikingatida keramik. Från grophuset, hus 5, finns en 
skärva från en tunnväggig kopp som kan dateras till yngre förromersk järnålder eller 
äldre romersk järnålder (fnr 2388). Vid undersökningen hittades skärvor av silkärl i om
rådet söder om stolphålskoncentrationen hus 1–2. Silkärlet har varit tjockväggigt och 
genomstucket med mycket små hål. Brorsson menar att skärvorna inte kommer från 
ett ångkokningskärl utan från en värmehöjande, genombrutet kärl som använts för att 
koncentrera lågan vid bränning med höga temperaturer.

Medelvikten per skärva är 4,5 g, vilket enligt Brorsson är en normal fragmentering 
för keramik från förhistoriska boplatser. Detta tyder på att skärvorna hör till ett på 
normalt sätt deponerat avfall och att de inte utsatts för hård sekundär påverkan. Den 
vanligaste skärvtjockleken är mellan 7 och 9 mm, vilket tyder på att många skärvor är 
från mellanstora kärl. Huvuddelen av materialet verkar vara från vardagskärl avsedda 
för kokning eller förvaring. Det finns några mycket tjockväggiga skärvor och ett fåtal 
tunna. Den tunnaste skärvan är från den lilla tunnväggiga koppen som nämndes ovan.

Lergodset är i regel magrat med krossad bergart och de flesta skärvorna har en glät
tad yta. Även två skärvor med rabbad yta påträffades. Keramiken är odekorerad med 
undantag av en mynningsskärva från härdgropen A23868, belägen inom hus 3. Denna 
skärva har dekor med fingerintryck längs mynningskanten vilket är typiskt för keramik 
från förromersk järnålder.

Vid registreringen gjordes en bedömning av keramikens datering. Av det samman
lagda fyndmaterialet består ungefär hälften av de bestämbara kärlen av keramik som kan 
dateras till järnålder eller övergången bronsålder–järnålder. Den andra hälften utgörs av 
neolitisk keramik samt skärvor som är av obestämt förhistorisk typ. Det finns också en 
mindre del yngre keramik från området. Huvuddelen är skärvor av yngre rödgods, som 
påträffats i matjordslagret. Endast ett medeltida keramikfynd, en skärva av äldre röd
gods, påträffades. Denna tillvaratogs i odlingslager i undersökningsområdets södra del.

Järnålderskeramiken påträffades huvudsakligen i åkermarken i undersökningsområ
dets norra del (figur 232). En mindre mängd järnålderskeramik påträffades också i den 
tidigare skogklädda delen av undersökningsområdet, inom den del som kan anses ingå i 
järnåldersboplatsen. Trots de förhållandevis låga nivåerna i åkermarken tillvaratogs neo
litisk keramik inom denna del av undersökningsområdet, särskilt i och kring den norra 
delen av kulturlagret L3400 (se kapitlet Mellanneolitikum). Merparten av den obestämda 
förhistoriska keramiken hittades i den södra delen av undersökningsområdet. Sprid
ningen sammanföll till stor del med spridningen av den neolitiska keramiken. Man kan 
därför anta att merparten av den obestämda förhistoriska keramiken inte hör samman 
med järnålderslämningarna, utan snarare med de neolitiska lämningarna på platsen.
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bronsålder/förromersk järnålder
förromersk järnålder
förromersk järnålder/romersk järnålder 
silkärl
obestämd äldre järnålder
obestämd järnålder
schakt

Figur 232 Spridningen av keramik 
från järnålder och medeltid. Skala 
1:750.
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Figur 233 Diagram över keramik-
fynd från järnåldersboplatsen med 
olika typologisk datering. Överst 
fördelat efter vikt, nedan efter anta-
let skärvor.
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Sammanlagt 163 skärvor (700 g) har bedömts härröra från järnålder eller bronsålder/
järnålder. Vid registreringen delade Brorsson in järnålderskeramiken efter ungefärlig 
datering (figur 233). Den keramik som bedömdes kunna vara från såväl bronsålder som 
förromersk järnålder var en förhållandevis liten del av materialet och uppgick till 11 skär
vor. Dessa påträffades främst inom järnålderboplatsens södra och östra delar (figur 232). 
Två av dessa skärvor hade rabbad yta. En påträffades i den södra delen av åkermarken 
och en i skogsmarken nära bronsåldersboplatsen i söder.

Endast en del av järnålderskeramiken har kunnat dateras närmare (figur 233). Fyra 
skärvor kunde bestämmas till förromersk järnålder, två till förromersk järnålder–romersk 
järnålder och en till yngre förromersk järnålder–äldre romersk järnålder. De flesta kera
mikfynden, 123 skärvor, har daterats till äldre järnålder och en mindre del generellt till 
järnålder. Om man jämför spridningen av keramik med olika datering framträder inte 
några tydliga mönster. Keramiken som daterats till olika delar av järnåldern förekom 
inom i stort sett samma ytor. Spridningen ger därför inte några ledtrådar till att urskilja 
äldre och yngre delar av järnåldersboplatsen.

De två fynden av silkärl, sammanlagt fyra skärvor, kan höra till äldre järnålder, men 
keramiktypen brukades ända fram i folkvandringstid. Brorsson betonar att det är dåligt 
känt hur den folkvandringstida hushållskeramiken har sett ut och att det därför finns 
en osäkerhetsfaktor angående dateringen.

Enligt Brorssons bedömning bör keramikmaterialet i huvudsak höra till äldre järn
ålder, med betoning på förromersk och romersk järnålder. Det fanns mycket få inslag 
som tydde på senare dateringar. En skärva med inåtböjd mynning (fnr 2381) är daterad 
till förromersk järnålder, men skulle istället kunna vara från vikingatiden. Om man 
jämför den dateringsbild som keramiken ger med resultaten från 14Cdateringarna så 
ger de delvis motsägande indikationer. Frågan om keramikens datering i förhållande 
till 14Cresultaten diskuteras vidare i kapitlen Järnåldersboplatsens datering och Järnål-
dersboplatsen – tolkning och diskussion.

ANALYSER AV MATERIAL FRÅN JÄRNÅLDERSBOPLATSEN
Vid undersökningen inom Lussabacken norr utgjorde de naturvetenskapliga analyserna 
en viktig del. Detta gällde såväl för järnåldersboplatsen som för andra lämningar. Resul
taten av analyserna har redovisats i samband med beskrivningen av de respektive läm
ningarna och de generella resultaten diskuteras i kapitlet Järnåldersboplatsen – tolkning och 
diskussion. I detta avsnitt sammanfattas de analysinsatser som berörde järnålderslämning
arna. När det gäller 14Canalyserna förs en källkritisk diskussion rörande provtagningar 
och urval. Dateringsresultaten presenteras nedan i kapitlet Järnåldersboplatsens datering.

14C-analys
Järnåldersboplatsen omfattade ett stort antal lämningar. Dessa var spridda inom en stor 
yta, där det också förekom anläggningar från andra tidsskeden. Dateringar genom 14C
analys var därför viktiga både för att särskilja järnålderns anläggningar och för att få en 
bild av järnåldersboplatsens olika skeden.

För att datera anläggningar och konstruktioner valdes i första hand makrofossilt 
material för 14Canalys (jfr tabell 88 nedan). Makrofossilt material saknades i flera hus
lämningar och det var därför enbart sex 14Canalyser som gjordes på makrofossilt ma
terial från stolphål i hus. I samtliga fall användes sädeskorn. För övriga anläggningar 
och för huskonstruktioner som saknade stolphål med makrofossilt material användes 
vedartsbestämt träkol. För de härdar som daterades på detta sätt kan man anta att det 
daterade träkolet direkt hörde samman med anläggningens funktion. Dateringar gjordes 
dock även av träkol från kulturlager i båthuset, hus 4, och grophuset, hus 5. Från stolp
hålskoncentrationen hus 1–2 daterades träkol från två stolphål, eftersom det saknades 
daterbart makrofossilt material. Träkolet från dessa lager och stolphål var sekundärt.
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Området vid Lussabacken norr hade använts under mycket lång tid. Detta kan för
svåra datering och tolkning genom att boplatsmaterial såsom flinta och träkol från äldre 
lämningar kan ha blandats in i yngre lämningar. Valet av lämpligt daterbart material var 
därför viktigt. Vid dateringen av prover från antagna järnålderskontexter erhölls dock 
inga dateringar till stenålder, trots att flinta från den mellanmesolitiska fasen förekom 
rikligt inom stora delar av järnålderboplatsen.

Även två odlingslämningar daterades genom 14Canalys. Dateringen av denna typ av 
lämningar är alltid källkritiskt komplicerad eftersom de kolprover som man tar under t 
ex ett röjningsröse kommer från vad som före stenröjningen var en öppen kontext. Det 
daterade kolet kan därför härröra från exempelvis en bränning gjord precis före sten
röjningen, men det även kan vara äldre. De 14Cdateringar som gjordes på träkol taget 
under den ena odlingslämningen gav två samstämmiga dateringar till tidig medeltid. 
Detta förefaller som en rimlig datering av en bränning som föregått stenröjningen. I 
det andra fallet daterades två kolprover till mellanneolitikum respektive förromersk 
järnålder. Förmodligen härrör kolet från äldre boplatslämningar. Man kan i detta fall 
förmoda att odlingen påbörjats någon efter tiden för den yngsta dateringen, men det är 
oklart när. Även det till förromersk järnålder daterade träkolet från ett gränsdike här
rör från en liknande öppen kontext.

Två 14Canalyser gav sentida dateringar. Det gäller träkolsprovet som togs vid för
undersökningen i det mesolitiska kulturlagret, L7060. Lagret visade sig vid slutunder
sökningen ha varit påverkat av sentida odling. Även träkol från grophus 5 gav en yngre 
datering, vilket tyder på sentida aktiviteter i området.

Sammanfattningsvis visade 14Cdateringarna från järnåldersboplatsen på mänsklig 
aktivitet från förromersk järnålder till vikingatid, med en tydlig tonvikt på folkvand
ringstid och tidig vendeltid. Tolkningen av 14Cresultaten och frågor omkring sam
manvägningen mellan dessa och fyndmaterialet diskuteras närmare under avsnittet 
Järnålderboplatsens datering.

Vedartsanalys
Träkol från anläggningar och kulturlager på järnåldersboplatsen lämnades till vedarts
bestämning med syftet att välja ut lämpligt material för 14Cdatering samt för att skapa 
underlag för tolkningen av anläggningarna och boplatsens ekonomi och den övergri
pande landskapsutvecklingen. Tabell 87 visar vedartsbestämda kolprover som daterats 
till järnålder och tidig medeltid (jfr bilaga 4, 13 & 14). 

Det träkol som påträffas inom en boplats har i regel sitt ursprung i eldstäder, oav
sett i vilka typer av lämningar träkolet påträffas. Träkol kan även härröra från brända 
huskonstruktioner, men detta är mer ovanligt. En vedartsanalys ger därför framför allt 
information om vilka trädslag man valt för eldning. Tabell 87 visar att förhållandevis få 
trädslag var representerade i lämningarna. Träkol av al, asp, björk, ek, hassel och lönn 
påträffades och av dessa var al klart dominerande. Sammansättningen av trädslag ger 
en viss inblick i vilka träd som vuxit i boplatsens omgivning och dominansen av al pas
sar väl in med tanke på den strandnära miljön.

Det ska dock påpekas att träkolet är resultatet av ett medvetet val av bränsle. Man 
har föredragit ved med goda bränsleegenskaper och undvikit andra trädslag, även om 
de funnits i närheten. Både al och ek har ved med högt bränslevärde medan asp har 
lägre. I vissa kolprover från några av härdarna förekom endast ett trädslag i kolprovet, 
trots att det fanns många bitar träkol. Om man enbart använt en sorts ved kan det an
tyda att eldstaden haft någon särskild funktion eller brukats vid endast ett tillfälle. Ett 
blandat inslag av ved från olika trädslag är vanligare i eldstäder för dagligt bruk (Hylén 
2002). Exempel på mer specialiserade eldstäder skulle kunna vara A33369, längst i norr, 
och A15062, på den södra delen av åkerytan, inom området för hus 1–2. I båda dessa 
härdar dominerade al.
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Lipidanalys
Lipidanalys kan påvisa förekomst av olika slag av organiska föreningar. Vid undersök
ningen av Lussabacken norr användes denna analys med en riktad frågeställning som 
rörde båthuset, hus 4. Frågan var om det fanns spår av tjära i de jordprover som tagits 
i botten av båthuset. I analysen sökte man därför efter biomarkörer som tillsammans 
kunde påvisa förekomsten av torrdestillerad tjära från barrträd (bilaga 10). I ett av jord
proven kunde dessa ämnen påvisas i en kombination som visade att tjära har använts i 
båthuset. Lipidanalysen kunde på så vis bidra till tolkningen av hus 4.

Makrofossilanalys
Vid undersökningen användes makrofossilanalys för att få en bild av vilka förkolnade 
fröer och andra delar av växter som fanns i jordprover från de arkeologiska lämningarna 
(bilaga 4). Analyserna gjordes främst på jordprover från stolphål i huslämningar. Växt
rester och fröer påträffades i stolphål ingående i hus 3, hus 6 och hus 7. Särskilt riklig var 
förekomsten av brända sädeskorn i ett av stolphålen (A36042) i den östra delen av hus 3. 
Provet dominerades av emmer/spelt, men även korn förekom, vilket ger en bild av hur 
en skörd från denna tidsperiod kan ha varit sammansatt. Ett av sädeskornen daterades 
till folkvandringstid (tabell 88, Ua44191). I stolphålet påträffades även tröskrester, som 
visar att sädeskornen inte varit rensade. Förutom sädeskorn påträffades även rester av 

Tabell 87 Lista över vedartsbestämda kolprover, daterade till järnålder och tidig medeltid (jfr tabell 88).

Anl  nr  Prov nr Anl/kontext Vedart Daterat träkol Lab nr Datering kal 2σ

A16821 (FU) 17461 Gränsdike, A38654 (SU)  Al Ua-41144 490–200 BC
A14449 39623 Härd Hassel: 2 bitar Hassel Ua-31242 380–160 BC 
   Ask: 7 bitar     
   Björk: 2 bitar     
   Ek: 7 bitar 
A11209 11282 Röjningsröse  Ospec träkol Ua-41187 360–50 BC
L23181 28080 Lager hus 4, båthus Asp: 10 bitar Asp Ua-44184 80–260 AD
L27170 312417 Lager hus 4, båthus Al: 2 bitar Al Ua-44185 390–540 AD
A4479 67013 Stolphål hus 1–2 Al: 27 bitar Al Ua-31239 380–550 AD 
   Ask: 1 bit     
   Björk: 4 bitar     
   Ek: 26 bitar     
   Lönn: 1 bit 
A18087 (FU) 18246 A14956 (SU), del av härden A15062 Al: 12 bitar Al Ua-41145 420–590 AD
A33369 38734 Härd  Al: 30 bitar Al, kvist Ua-46173 420–590 AD
A736 16981 Grop Al: 10 bitar Al Ua-46171 430–600 AD 
   Ek: 10 bitar 
A18071 (FU) 18247 Stolphål A14980 (SU),  vid härden A15062 Al: 2 bitar Al Ua-41142 430–600 AD
Ruta 16430 i - Härd A15062 (SU)  Asp: 1 bit Asp Ua-41138 430–630 AD 
A16334 (FU)
L27170 30680 Lager hus 4, båthus Al: 8 bitar Al Ua-46172 550–650 AD
A17318 (FU) - Stolphål  Al: 4 bitar Al, ytterbit mot bark Ua-41140 720–970 AD
A16559 (FU) 17490 Härd  Ek: 2 bitar Ek, ung gren Ua-41141 770–980 AD
A9231 66620 Röjningsröse, yta under, södra delen Asp: 2 bitar Asp Ua-44192 1030–1210 AD 
    Björk: 1 bit     
   Ek: 4 bitar 
A9231 66621 Röjningsröse, yta under, norra delen Björk: 4 bitar Björk Ua-44193 1030–1230 AD 
   Ek: 9 bitar 
A16227 66917 Stolphål hus 1–2 Al: 3 bitar Al Ua-31241 1040–1270 AD 
   Ask: 1 bit     
   Björk: 1 bit     
   Ek: 8 bitar 
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ogräsfröer, bär och stenfrukter, som även de bidrar till kunskapen om boplatsens eko
nomi och den omgivande miljön.

Även jordprover från båthuset, hus 4, och grophuset, hus 5, samt från anläggningar 
inom stolphålskoncentrationen hus 1–2 flotterades och genomsöktes efter förkolnat växt
material. Något sådant material påträffades inte, vilket kan tolkas som att man inte han
terat livsmedel i dessa byggnader.

Osteologisk analys
Som tidigare nämnts är benmaterialet från Lussabacken norr begränsat. Den osteolo
giska analysen visade att de obrända ben som påträffades främst kom från matjorden 
och att de bör vara sentida (bilaga 5). De ben som påträffades i boplatsanläggningar 
och kulturlager var däremot brända. Bland fynden kan nämnas brända ben från nöt, 
svin och får eller get från härdgropen A23868 inom hus 3. Benen bör vara rester av mat
lagning. I avfallsgropen A7631 i järnåldersboplatsens södra del påträffades brända ben 
av svinkulting, får/get och gädda. Avfallsgropen är inte daterad men hör sannolikt till 
järnåldersboplatsen. Benmaterialet var alltför litet för att kunna bidra till tolkningar av 
djurhållning och ekonomi på järnåldersboplatsen.

JÄRNÅLDERSBOPLATSENS DATERING
I rapporten har hittills begreppet ”järnåldersboplatsen” använts på ett sådant sätt att 
det fått omfatta all aktivitet som ägt rum på platsen under en period av 1 500 år. I själva 
verket har bruket av platsen varierat under denna långa tid och bland boplatslämning
arna finns spår efter olika skeden. En viktig del av tolkningsarbetet var därför att uti
från boplatsspår, fynd och analysresultat försöka få en bild av bebyggelsens ålder och 
utveckling. Som ofta när det gäller boplatslämningar ger olika material och analyser 
något olika indikationer avseende dateringen. Avsikten här är att diskutera hur olika 
källmaterial kan bedömas i relation till varandra. I den följande genomgången följer 
först en diskussion om 14Cresultaten. Därefter jämförs dessa med fyndmaterialet och 
den dateringsbild som boplatsens hustyper ger. Sist presenteras olika alternativ för da
teringen av boplatsen och dess faser.

14C-dateringar
Dateringar genom 14Canalys var den enskilt viktigaste metoden för att skapa ett krono
logiskt sammanhang inom järnåldersboplatsen. Av de 14Canalyser som gjordes i sam
band med för och slutundersökningarna gav tjugo stycken dateringar till järnålder, tre 
gav dateringar till medeltid och två till modern tid (tabell 88). Samtliga prover som er
höll järnåldersdateringar kom från den del av undersökningsområdet som utgjordes av 
åkermark eller från den närmast angränsande delen av skogsmarken (figur 234a & b). 

Dateringarna från järnåldersboplatsen spänner över tiden från förromersk järnålder 
till vikingatid och en viktig fråga är därför hur boplatsen kan ha tett sig under olika 
perioder av järnåldern. I tabell 89 ses en sammanställning av 14Cdateringarna, grup
perade enligt den arkeologiska periodindelningen av järnåldern och medeltiden. Efter
som många dateringar hamnat inom perioden folkvandringstid till tidig vendeltid, ca 
250 år, är denna tidsperiod preciserad i tabellen.

De prover som daterats till förromersk järnålder härrör från lämningar inom den 
tidigare skogsbevuxna ytan i järnåldersboplatsens södra del (figur 234a & b). En härd 
som undersöktes i detta område (A14449) daterades till denna period. En andra datering 
kom från träkol taget på en äldre markyta under en odlingslämning och den tredje från 
ett kolprov taget vid förundersökningen ur en markprofil genom gränsdiket A38654. 
Endast i det första fallet kan man säkert veta att träkolet härrör från en boplatsanlägg
ning. Gällande de två andra dateringarna är träkolets ursprung mindre säkert, men för
modligen kommer även dessa kolbitar från boplatssammanhang.
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Tabell 88 Samtliga 14C-dateringar från järnålder, medeltid och senare tid från Lussabacken norr. (FU) = anläggningsnummer för anlägg-
ningar med prover tagna och daterade i samband med förundersökningen, (SU) = anläggningens nummer vid slutundersökningen. Jfr fi-
gur 234b & Appendix 1. Kalibreringar enligt OxCal v3.10 (Bronk Ramsey 2005).

Lab nr 14C år BP Anl/kontext Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-41144 2314±35   A16821 (FU) = Gränsdike Träkol, al -28,4 410–360 BC 490–200 BC 
  A38654 (SU)
Ua-31242 2181±33 A14449, södra delen Härd Träkol, hassel -21,4 360–280 BC 380–160 BC  
      240–180 BC 
Ua-44187 2147±31 A11209, norra delen Röjningsröse Träkol, obestämt -27,3 350–310 BC 360–280 BC 
      210–150 BC 240–50 BC 
      140–110 BC 
Ua-44190 1842±61 A5537, västra delen Stolphål Sädeskorn, råg -25,7  80–110 AD 50–340 AD 
  av hus 3     120–240 AD 
Ua-44184 1829±33 Lager 23181, hus 4 Kulturlager Träkol, asp -25,8 135–225 AD 80–260 AD
Ua-44188 1821±45 A30214, mittdelen Stolphål Sädeskorn, havre -28,4 130–250 AD 80–330 AD 
  av hus 6
Ua-44185 1608±30 Lager 27170, hus 4 Kulturlager Träkol, al -27,5 410–460 AD 390–540 AD 
      480–540 AD 
Ua-31239 1602±36 A4479, hus 1–2 Stolphål Träkol, al -25,6 410–470 AD 380–550 AD 
      480–540 AD 
Ua-44191 1592±33 A36042, östra delen  Stolphål Sädeskorn, emmer -23,5 420–470 AD 400–550 AD 
  av hus 3    480–540 AD
Ua-46005 1560±37 A5961, hus 7 Stolphål Sädeskorn, obestämt -22.9 430–550 AD 410–580 AD
Ua-41145 1548±33 A18087 (FU) = A14956  Härd Träkol, al -25,8 430–490 AD 420–590 AD 
  (SU), del av härd    500–560 AD   
  A15062; hus 1–2 
Ua-46173 1545±31 A33369, norra delen Härd Träkol, kvist av al -23,7 430–490 AD 420–590 AD 
      500–570 AD 
Ua-46171 1537±30 A736 Grop Träkol, al -24,7 430–490 AD 430–600 AD 
      530–580 AD 
Ua-41142 1530±33 A18071 (FU) = A14980 Stolphål Träkol, al -27,3 430–490 AD 430–600 AD 
  (SU); hus 1–2    530–580 AD 
Ua-41138 1514±33 Ruta 16430 i A16334 Härd Träkol, asp -26,7 460–480 AD 430–630 AD 
  (FU) = A15062 (SU);     530–610 AD   
  hus 1–2
Ua-46004 1503±33 A30715, hus 7 Stolphål Sädeskorn, emmer/spelt -22,1 535–605 AD 430–490 AD 
       510–640 AD
Ua-46172 1460±30 Lager 27170, hus 4 Kulturlager Träkol, al -25,4 580–640 AD 550–650 AD
Ua-44189 1441±32 A30658, västra delen Stolphål Sädeskorn, emmer -24,9 595–650 AD 560–655 AD 
  av hus 6
Ua-41140 1184±33 A17318 (FU) Stolphål Träkol, al, ytterbit mot bark -26,4 770–890 AD 720–970 AD
Ua-41141 1146±33 A16559 (FU) Härd Träkol, ung gren av ek -26,0 820–840 AD 770–980 AD 
      860–970 AD 
Ua-44192 903±32 A9231, södra delen Röjningsröse Träkol, asp -27,4 1040–1100 AD 1030–1210 AD 
      1110–1180 AD 
Ua-44193 880±32 A9231, norra delen Röjningsröse Träkol, björk -26,5 1050–1080 AD 1030–1230 AD 
      1150–1220 AD 
Ua-31241 856±33 A16227, hus 1–2 Stolphål Träkol, al -25,0 1155–1225 AD 1040–1090 AD 
     (antaget   1120–1140 AD 
     värde)   1150–1270 AD
Ua-31240 273±49 A26921, grophus 5 Grophus Träkol: rötad ek -24,0 1520–1600 AD 1470–1680 AD 
      1610–1670 AD 1760–1810 AD 
      1780–1800 AD 1930–1966 AD
Ua-41146 175±32 A17133 (FU) = Lager Träkol, al -27,5 1660–1690 AD 1650–1700 AD 
  A7060 (SU)    1730–1810 AD 1720–1820 AD 
      1920–1960 AD 1830–1880 AD 
       1919–1960 AD
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Figur 234a Läget för prover som 14C-
daterats till järnålder och tidig med-
eltid. Jämför figur 234b & tabell 88. 
Skala 1:1 000.

Ua-41144

Ua-31242

Ua-46173

Ua-31239
Ua-31241

Ua-44193

Ua-44192

Ua-46005
Ua-46004

Ua-44188

Ua-44185

Ua-44190

Ua-44189

Ua-44184

Ua-44191

Ua-46171

Ua-44187

Ua-41141

Ua-41142

Ua-41145

Ua-41138

Ua-41140

Ua-46172

0 25 50 m

N



323323

Järnåldersboplatsen

Figur 234b. Kalibrerade 14C-date-
ringar till järnålder och tidig medeltid 
från Lussabacken norr enligt OxCal 
v4.2.4. Jämför tabell 88 & figur 234a.

De tre proverna som daterades till romersk järnålder härrör alla från huskonstruk
tioner. En av dateringarna gjordes på makrofossilt material från ett stolphål i hus 6 och 
en annan är från motsvarande i hus 3. En datering gjordes på träkol från det kulturlager 
som fanns inom båthuset, hus 4. Till skillnad från dateringarna till förromersk järnålder 
har alltså dateringarna till romersk järnålder en anknytning till boplatsens huskonstruk
tioner. Det faktum att två av dateringarna gjordes på förkolnade sädeskorn antyder i sig 
en koppling till bebyggelse. En komplicerande faktor var dock att det i hus 3, 4 och 6 
även fanns material som 14Cdaterats till folkvandringstid–tidig vendeltid. Datering
arna från dessa huslämningar, två var från hus 3 och 6 samt tre från hus 4, gjordes på 
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samma typ av material, det vill säga förkolnade sädeskorn från stolphålen i långhusen 
och träkol från lagret i båthuset. De tre dateringarna till romersk järnålder ligger alla 
nära varandra i tid, vilket ger intryck av att de representerar en sammanhållen period 
av bosättning, troligen mellan ca 120 och 250 e Kr.

Inte mindre än 12 dateringar hamnade inom tidsintervallet ca 380–655 e Kr (kal. 2σ), 
motsvarande ungefär folkvandringstid och tidig vendeltid. På grund av att det finns en 
platå i kalibreringskurvan mellan ca 400 och 550 e Kr är de tio dateringarna från denna tid 
mindre precisa (se figur 270b i kapitlet Fasindelning nedan). Flera av de daterade kolpro
verna härrör från huskonstruktioner, medan andra samlats från härdar och gropar. Som 
nämnts ovan har material från stolphål i hus 3, 4 och 6 daterats dels till romersk järnål
der, dels till folkvandringstid. Detta gör dateringen av dessa hus något problematisk. De 
yngsta dateringarna i respektive hus ger relativt likartade terminus post quem – dvs tidpunk
ter för när de som tidigast kan ha övergivits. De äldre dateringarna kan antingen spegla 
uppförandet av husen eller utgöra sekundärdeponerat material från tidigare aktiviteter på 
platsen. Det senare alternativet framstår som det troligare, eftersom husens varaktighet 
annars framstår som orimligt lång. Hus 7 daterades på samma sätt som de övriga husen, 
med hjälp av förkolnade sädeskorn från två stolphål. I detta fall daterades båda proverna 
till folkvandringstid – tidig vendeltid. Ett kolprov från ett av stolphålen inom stolphåls
koncentrationen hus 1–2 gav en datering till folkvandringstid, medan ett kolprov från 
ett annat stolphål i samma område gav en datering till tidig medeltid. Tre av kolproverna 
som insamlades vid förundersökningen togs i eller strax bredvid den stora härden A15062 
i stolphålskoncentrationen hus 1–2. Dessa daterades till folkvandringstid – tidig vendeltid.

Förutom de husanknutna dateringarna till folkvandringstid – tidig vendeltid finns 
likåldriga dateringar av kol från två härdar, dels den nämnda A15062, dels en härd som 
låg långt norrut inom järnåldersboplatsen (A33369). Även en avfallsgrop i undersök
ningsområdets västra del daterades till samma period (A736), gropen låg strax söder 
om båthuset, hus 4.

De yngsta järnåldersdateringarna hör till perioden sen vendeltid – vikingatid. Den 
ena dateringen var från en härd som låg inom järnåldersboplatsens sydligaste del (A16559, 
FU). Den andra var från ett ensamliggande stolphål i boplatsens norra del (A17318, FU). 
Båda anläggningarna låg i järnåldersboplatsens utkanter.

De yngsta järnåldersdateringarna och dateringarna till tidig medeltid ligger relativt 
nära varandra i tid. En datering härrörde, som tidigare nämnts, från ett stolphål inom 
stolphålskoncentrationen hus 1–2 (A16227). Dateringen antyder att någon fas av bygg
naden/byggnaderna härrörde från tidig medeltid, men en enstaka datering gör att det 
inte går att utesluta sekundär inblandning av träkol från senare aktiviteter i området. 
Vad det aktuella kolprovet representerar är därför en öppen fråga. De två andra date
ringarna till medeltid härrör från markytan under ett röjningsröse i undersökningsom
rådets högst belägna del i söder (A9231). Dateringarna tyder på en odlingsbränning av 
området under tidig medeltid. Man kan notera att bland de yngre dateringarna, både 
de från sen vendeltid – vikingatid och de från tidig medeltid finns en stor rumslig sprid
ning. Endast den tidigmedeltida dateringen av träkol från ett stolphål i hus 1–2 skulle 
kunna höra samman med bebyggelse från denna tid. De övriga dateringarna speglar 
agrar verksamhet i området.

Tabell 89 Antal 14C-dateringar fördelade per fas, järnålder och medeltid.

Tidsperiod Daterade objekt Antal 14C-dateringar

Förromersk järnålder (500 f Kr–Kr f) Under odlingslämning, markgräns, härd 3
Romersk järnålder (Kr f–400 e Kr) Stolphål och kulturlager i hus 3
Folkvandringstid–tidig vendeltid (400–650 e Kr) Stolphål och kulturlager i hus, härdar 12
Sen vendeltid–vikingatid (650–1000 e Kr) Enstaka stolphål, härd 2
Tidig medeltid (1000–1250 e Kr) Odlingslämningar, stolphål i hus 3
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Fynddateringar
Den del av fyndmaterialet som har störst möjlighet att bidra till dateringen av järnål
dersboplatsen är keramiken. Som tidigare redovisats har Torbjörn Brorsson gjort be
dömningar av keramikens ålder (bilaga 3). Bland fyndmaterialet finns bland annat två 
skärvor med rabbad yta (fnr 2256 & 2358), vilka kan dateras till bronsålder eller förro
mersk järnålder. Dessa skärvor påträffades i järnålderboplatsens södra del. I fyndmate
rialet fanns även åtta skärvor med mynningsformer som är typiska för bronsålder och 
förromersk järnålder. En av dessa visade dock även likheter med vikingatida keramik (fnr 
2381). I grophuset, hus 5, påträffades en skärva från en tunnväggig kopp (fnr 2388) av en 
typ som enligt Brorsson bör dateras till yngre förromersk järnålder – äldre romersk järn
ålder. Ett kolprov från grophuset daterades, men 14Canalysen gav en sentida datering.

De typologiskt närmare bestämbara skärvorna utgör en mindre del av materialet, 
medan den största delen utgörs av keramik med en bredare bestämning till äldre järnål
der. Inom järnåldersboplatsens södra del påträffades även två silkärlsfragment (fnr 2267 
& 2387). De påträffades båda i den södra delen av åkermarken. Denna typ av keramik 
brukar dateras till äldre järnålder eller folkvandringstid. Den sammanlagda daterings
bilden är alltså att keramiken i huvudsak hör till äldre järnålder, medan de förhållan
devis få skärvor som kan ges en mer precis periodbestämning preliminärt dateras till 
förromersk järnålder.

Få typologiskt daterade keramikfynd hade anknytning till huslämningarna. I hus 3 
fanns en härd, A23868, som eventuellt kan ha tillhört huset. Där påträffades den myn
ningsskärva med fingerintryck, som daterats till förromersk järnålder. I L6510 påträf
fades även en skärva med inåtböjd mynning som förmodligen hör till samma period. 
Från samma kulturlager finns även keramikfynd med en bredare datering till äldre 
järnålder. Den keramik som påträffades i anslutning till hus 3 anknyter alltså till för
romersk järnålder, eller mer allmänt till äldre järnålder. Dateringen av hus 3 och kul
turlagret L6510 är dock komplicerad och keramikfynden ger inte någon entydig date
ring. Tolkningen av stratigrafin i detta område diskuteras vidare det följande avsnittet 
om husens datering.

Vid undersökningen av hus 4, båthuset, påträffades keramik i de kulturlager som 
fanns inom huset. Av de 54 skärvorna bedöms 41 stycken höra till äldre järnålder, medan 
de övriga bedöms som tillhörande järnålder eller som allmänt förhistorisk keramik. Även 
båthusets datering är som tidigare nämnts svårtolkad. I de kulturlager som fanns i un
dersökningsområdets östra del tillvaratogs ett femtiotal keramikskärvor. Större delen av 
dessa kunde tidsbestämmas till äldre järnålder, men det fanns även ett inslag av mellan
neolitisk keramik som sannolikt härrör från anläggningar från denna period i området.

Keramiken är således huvudsakligen typologiskt tidsbestämd till äldre järnålder, 
med specifika inslag av keramik från förromersk järnålder. Detta kan jämföras med 
14Cdateringarna, där ett fåtal hamnade i förromersk järnålder och ytterligare några i 
romersk järnålder, medan tyngdpunkten i dateringarna ligger i folkvandringstid och 
tidig vendeltid. Användningen av platsen under folkvandringstid – tidig vendeltid åter
speglas alltså inte i keramikfynden. I sin analys betonar dock Torbjörn Brorsson att lite 
är känt om den folkvandringstida vardagskeramiken. Han menar att sådan brukskera
mik möjligen skulle kunna finnas bland den keramik som på typologiska grunder da
terats till äldre järnålder.

Sammanfattningsvis råder det inte någon samstämmighet mellan den typologiska 
dateringen av keramiken och 14Cdateringarna. Keramiken förefaller spegla en äldre 
fas på boplatsen, men inte det skede under folkvandringstid – tidig vendeltid som do
minerar bland 14Cdateringarna. Ibland påträffades äldre keramik i sammanhang som 
14Cdaterats till det folkvandringstida skedet. Det finns därför viktiga källkritiska as
pekter att beakta vad det gäller både den typologiska dateringen av keramiken och det 
14Cdaterade materialet.
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JÄRNÅLDERSHUSENS DATERING
Frågan om järnåldershusens datering är komplicerad eftersom en jämförelse mellan 
14Cdateringar, fynddateringar och hustypologiska dateringar i vissa fall ger motstri
diga indikationer. En källkritisk diskussion kring bedömningen av husens ålder är där
för viktig. I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras resultaten av husens datering och 
tolkningen av deras kronologiska sammanhang.

Hus 3, hus 7 och lager 6510
I den norra delen av järnåldersboplatsen utgjorde hus 3, hus 7 och kulturlagret L6510 
ett komplext sammanhang (figur 235). Från hus 3 daterades förkolnade sädeskorn från 
två stolphål. Sädeskornet från stolphålet i husets västra del 14Cdaterades till romersk 
järnålder. Sädeskornet från stolphålet i husets östra 14Cdaterades till folkvandringstid. 
I husets västra del fanns inte något bevarat kulturlager, medan den östra delen täcktes 
av kulturlagret L6510. Huslämningens stolphål hade här samma mörka fyllning som 
kulturlagret och stolphålen framträdde inte förrän efter den andra avbaningen. I lager 
L6510 påträffades, som tidigare nämnts, en skärva med inåtböjd mynning som kan höra 
till förromersk järnålder. I lagret fanns även keramik med en bredare datering till äldre 
järnålder. Inom den östra delen av hus 3 var härden A23868 nedgrävd i L6510. I härden 
påträffades en mynningsskärva med fingerintryck av en typ som brukar som dateras 
till förromersk järnålder.

Hus 7 var ett något kortare hus som delvis överlappade området för hus 3, vilket 
innebär att de båda husen inte kan ha varit samtida. Från hus 7 analyserades förkol
nade sädeskorn från två stolphål som båda gav dateringar till folkvandringstid – början 
av vendeltid. Husets sydöstra del täcktes av kulturlagret L6510. Fyllningen i stolphålen 
till detta hus var dock ljusare än lagret och även ljusare än fyllningarna i stolphålen till 
hus 3. Om hus 7 hade grävts igenom kulturlagret L6510 så borde stolphålsfyllningarna 
innehållit samma material som lagret och varit mörkare. Man kan därför istället anta att 
de stolphålen tillkommit före lagret och att hus 7 därför var äldre än kulturlagret L6510.

Utifrån den beskrivna stratigrafin är det rimligt att tänka sig hus 7 som den äldsta 
lämningen. L6510 var sannolikt rester av ett golvlager inom hus 3, vilket antyds av lag
rets form. I så fall skulle fyllningen i stolphålen bestå av nedrasat material från husets 
golvnivå. Tolkningen av huset kompliceras dock av de olika dateringarna från den östra 

Ua-44190:
50–340 AD

Ua-44191:
400–550 AD

Ua-6005:
410–580 AD

Ua-46004:
430–490 & 510–640 AD

härdgrop A23868

kulturlager L6510

stolphål – hus 3
stolphål – hus 7
härd
kulturlager
schakt 0 5 10 m

N

Figur 235 Plan över det ur date-
ringssynpunkt komplicerade områ-
det med hus 3, hus 7 och kulturlagret 
L6510. De 14C-daterade anläggning-
arna är markerade och det kalibre-
rade intervallet är 2σ. Skala 1:300.
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respektive västra delen av huset och även av att det typologiskt daterande fyndmaterialet 
i härden A23868 och L6510 förefaller att vara äldre än vad som indikeras av 14Cdate
ringarna. Dessa omständigheter gör det troligt att såväl keramiken som det makrofos
sila materialet blivit omdeponerat.

Då det gäller en typologisk bedömning av hus 3 och hus 7 kan man först notera att 
båda huslämningarna saknade stolphål efter väggstolpar, vilket gör tolkningen något 
osäker. Båda husen har dock haft korta avstånd i bocken, det vill säga att det varit nära 
mellan stolparna i varje par, men långt avstånd i spannet, det vill säga långt avstånd mel
lan stolpparen. Detta är typiskt för så kallade underbalanserande hus (Göthberg 2000:48; 
Artursson 2005:113). Denna hustyp utvecklades under romersk järnålder och var den 
dominerande hustypen från yngre romersk järnålder till och med vendeltid. Även om 
varken hus 3 eller hus 7 kan dateras närmare på typologiska grunder så överensstämmer 
husplanerna bättre med 14Cdateringarna till folkvandringstid än med dateringen till 
romersk järnålder. Det finns inte heller någon anledning att datera husen till förromersk 
järnålder, även om delar av fyndmaterialet är från denna tid. Sammanhanget omkring 
hus 3, hus 7 och L6510 är alltså svårbedömt. Utifrån tre av de fyra 14Cdateringarna och 
husens typologiska drag är det troligt att båda husen var från folkvandringstid, och uti
från stratigrafin är det troligt att hus 7 var äldre än hus 3 och kulturlagret L6510, men 
detta kan inte fastställas med säkerhet.

Hus 4
För dateringen av båthuset, hus 4, finns liknande problem som de för hus 3 och hus 6, 
eftersom 14Cdateringarna inte är samstämmiga. Tre 14Canalyser gjordes på material 
från båthuset, i samtliga fall av träkol eftersom lämpligt makrofossilt material sakna
des. Träkolet kom från det skiktade kulturlager som fanns i det försänkta partiet i båt
husets mitt. En av dateringarna hamnade i romersk järnålder, en i folkvandringstid och 
en i folkvandringstid – tidig vendeltid. Träkolet som daterades till romersk järnålder 
kom från det lager som utgjorde en mellannivå i båthuset. De båda yngre dateringarna 
utgjordes av kol från det understa lagret i båthuset, där även huvuddelen av båtnitarna 
påträffades. I kulturlagren påträffades ett förhållandevis rikt fyndmaterial, där också 
keramikskärvor ingick. Ett antal av dessa daterades på typologiska grunder till äldre 
järnålder. Någon typologisk bedömning av huset kan inte göras eftersom båthus från 
järnåldern är en ovanlig företeelse i Östersjöområdet.

Det faktum att kolbiten som gav den äldsta 14Cdateringen påträffades i en strati
grafiskt högre position fordrar en förklaring. En tolkning är att det understa lagret var 
båthusets golvyta, vilket antyds av fyndkoncentrationen av båtnitar, och att denna är 
från folkvandringstid. De ovanliggande lagren kan vara kulturlager som efter båthu
sets övergivande fyllt igen den svacka som båthuset efterlämnat. Detta lager har i så fall 
innehållit ett blandat material som även innehållit träkol från ett äldre skede. Det skulle 
i så fall innebära att fyndmaterialet i de övre lagren inte direkt kan relateras till båthuset 
utan snarare till aktiviteter som ägt rum i den närmaste omgivningen. Fynden av slagg, 
bränd lera och andra hantverksspår stämmer väl överens med fynden från omgivande 
anläggningar. De båda folkvandringstida dateringarna från bottenlagret talar alltså för 
att anläggningen hör till denna period. Dessa dateringar är emellertid inte överlappande, 
utan omfattar ca 400–550 respektive ca 550–650 e Kr. De faller väl in i början och slutet 
av den tidsperiod som framträder som den dominerande på platsen under järnåldern 
utifrån 14Cdateringarna, ca 400–650 e Kr (figur 234b).

Hus 5
Det daterade träkolsprovet från grophuset, hus 5, härrörde från en nedgrävning i anlägg
ningens botten. Analysen gav dock en sentida datering. Inget i konstruktionen tydde 
emellertid på att grophuset skulle vara en sentida nedgrävning och troligen är dateringen 
ett resultat av någon störning genom rötter eller djurgångar. Vid undersökningen av 
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grophuset fann man en skärva av en tunnväggig kopp av en typ som brukar dateras till 
yngre förromersk järnålder eller äldre romersk järnålder. Dateringsunderlaget för hus 5 
är alltså problematiskt. Keramikfyndet antyder att huset skulle ha anlagts under yngre 
förromersk järnålder eller äldre romersk järnålder, något som skulle överensstämma med 
14Cdateringar från flera stolphål inom boplatsytan. Eftersom äldre keramik förekom i 
yngre kontexter inom hus 3 är dateringar baserade på enbart keramik inte tillförlitliga.

Hus 6
Även gällande hus 6 finns problemet med 14Cdateringar från olika tidsperioder. Båda 
dateringarna från hus 6 gjordes på förkolnade sädeskorn tillvaratagna i fyllningen till 
stolphål ingående i den takbärande konstruktionen. Det ena av dessa prov togs i ett 
stolphål i husets mittdel. Detta gav en datering till romersk järnålder. Det andra provet 
var från ett stolphål i husets västra del och detta gav en datering till tidig vendeltid. Nå
got bevarat kulturlager fanns inte i anslutning till huset och det fanns inte heller något 
fyndmaterial som kunde knytas till detta.

Hus 6 var den enda huslämningen som hade delar av en vägglinje bevarad, vilket gör 
att man kan få en förhållandevis god bild av husets konstruktion. Om man utgår ifrån 
den bevarade södra vägglinjen kan man anta att huset haft en bredd av ca 6,5 m. Av
ståndet mellan stolparna i varje stolppar var mellan 1,5 och 1,8 m. Detta har givit huset 
en utpräglat underbalanserad konstruktion, något som tyder på en datering till perio
den yngre romersk järnålder till och med vendeltid (Göthberg 2000:48). Utifrån detta 
förefaller därför den senare 14Cdateringen som den mest sannolika.

Hus 1–2
Den stolphålskoncentration som gick under benämningen hus 1–2 var svårtolkad. Som 
tidigare nämnts fanns det inom koncentrationen ett antal möjliga stolppar och stolp
linjer inom en avgränsad yta, tolkade som rester av ett hus i två faser. Det kan dock ha 
funnits ännu fler konstruktioner, stolphus och/eller enklare förrådshus, inom samma 
yta. Från stolphålskoncentrationen finns fem 14Cdateringar, varav tre med anknyt
ning till härden A15062 (tabell 88, figur 234a & b). Dessa tre dateringar till folkvand
ringstid – tidig vendeltid ligger mycket nära varandra i tid och representerar sannolikt 
samma kontext. Det har inte kunnat fastställas med säkerhet att härden haft samband 
med stolphålskoncentrationen.

Träkol från två stolphål i stolphålskoncentrationen 14Cdaterades. Det ena stolphålet 
låg i stolphålskoncentrationens norra del och träkolet därifrån daterades till folkvand
ringstid. Det andra låg mer centralt i stolphålskoncentrationens västra del, i vad som 
tolkats som ett stolphål efter en takbärande stolpe i hus 1. Analysen gav en datering till 
tidig medeltid, perioden 1040–1270 e Kr. Några daterande fynd med anknytning till 
hus 1–2 påträffades inte.

Stolphålskoncentrationen omfattade ca 200 stolphål och endast ca 1 % 14Cdaterades. 
Detta gör att dateringarna inte kan betraktas som representativa. Så som var fallet med 
dateringarna från hus 4, båthuset, faller majoriteten av 14Cdateringarna från hus 1–2 
och härden A15062 dock väl in i den tidsperiod som framträder som den dominerande 
på platsen under järnåldern utifrån 14Cdateringarna, ca 400–650 e Kr (figur 234b).

Den stora mängden stolphål och svårigheten att urskilja tolkningsbara konstruktioner 
gör att typologiska bedömningar av hustyper inte kan användas för dateringsändamål. 
Möjligen kan de ansamlingar av stolphål som fanns längs koncentrationens norra och 
södra sidor ha utgjort spår av väggar. I viss mån påminner de om spår efter takbärande 
väggar i huskonstruktioner från tidig medeltid. Det bör dock betonas att de inte bildade 
något urskiljbart mönster. En eventuell huskonstruktion med bärande väggar bör inte ha 
kunnat omfatta både den södra och den norra långsidan av stolphålskoncentrationen ef
tersom ett sådant hus skulle ha haft en alltför stor bredd. Koncentrationen av stolphål till 
en begränsad yta tyder på att det rört sig om konstruktioner som ersatt varandra successivt.
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Järnåldersboplatsen – tolkning och diskussion

Johan Åstrand och Mats Anglert

BOPLATSENS LÄGE I LANDSKAPET
Det mest utmärkande för järnåldersboplatsen vid Lussabacken norr var dess strandnära 
läge. Även i kustbygder brukar järnåldersboplatser vara belägna en bit bort från strän
derna. Närheten till odlingsmark och betesmark verkar således ha varit avgörande för 
var man placerat bebyggelsen. Till exempel kunde man vid undersökningarna för Väst
kustbanan i västra Skåne konstatera att bebyggelsen från yngre romersk järnålder och 
folkvandringstid var tydligt knuten till inlandet, medan den saknades i kustnära områ
den (Carlie & Artursson 2005:198). Vid Flädie, även det beläget nära Öresundskusten, 
har man undersökt bebyggelse från vendeltid och vikingatid, men också här låg bebyg
gelsen något indragen från kusten och inte i ett strandnära läge (Pettersson & Brorsson 
2002). Det finns dock exempel på kustnära bebyggelse från framför allt vendeltid och 
vikingatid, men dessa platser har främst karaktären av handelsplatser och förefaller att 
ha varit ett komplement till den fasta agrara bebyggelsen (Callmer 1986; Svanberg m 
fl 1999). Sådana platser är kända från den skånska kusten, men även från andra land
skap, till exempel Hossmo vid Smålandskusten (Having 2001). Ett närbeläget exem
pel kan möjligen vara de delvis undersökta järnålderslämningarna från yngre järnålder 
vid Nymölla intill Skräbeåns mynning (Söderberg 2005:91). Även vid Valjeviken, väster 
om Sölvesborg, har man funnit en huslämning från yngre romersk järnålder, som legat 
nära stranden (Björk 2008:11). I regel var det dock ovanligt att man under järnåldern 
förlade fast bebyggelse med agrar karaktär till strandnära lägen. Den verksamhet som 
ägde rum i strandområdet hade istället en mer säsongsbetonad karaktär och saknade fast 
bebyggelse. Kustbundna fornlämningar såsom tomtningar brukar tolkas som period
vis utnyttjade platser, som varit i bruk från vikingatid och framåt. Järnåldersboplatsen 
vid Lussabacken norr avviker från detta, eftersom här har funnits flera hus, inklusive 
boningshus, som varit belägna nära stranden av Vesan.

Under den långa tid som järnåldern omfattar skedde förändringar i vattennivån i 
Vesan, men dessa var mindre än under tidigare delar av förhistorien. Enligt NilsOlof 
Svenssons beräkningar av strandlinjeförskjutningen på Listerlandet, baserad på Berglund 
& Sandgren (2010), låg strandlinjen i Vesan 500 f Kr ca en meter över dagens havsnivå 
(figur 236), medan den omkring 1000 e Kr låg ca 0,5 m över dagens havsnivå (figur 237). 
Även om skillnaden mellan 500 f Kr och 1000 e Kr var förhållandevis liten kan den ha 
haft stor betydelse för hur miljön gestaltat sig omkring Vesan. Under hela järnåldern bör 
det ha funnits ett smalt utlopp för Vesan vid Norje. Detta utlopp har funnits kvar in i 
sen tid och finns återgivet på storskifteskartan från 1807 som Norjesund (se nedan figur 
248). Tidigare har även Vesan haft ett sydligt utlopp vid Sölvesborg. Detta bör dock ha 
grundats upp och förlorat sin farbarhet redan vid järnålderns början. Eftersom det sak
nas bevarade sediment från järnålder i Vesan har man i de kvartärgeologiska studierna 
inte kunnat följa Vesans förändring under järnåldern. Den beräknade skillnaden på en 
halv meter mellan periodens början och slut lämnar en stor mån för tillfälliga föränd
ringar av havsnivån. Det är därför inte möjligt att i detalj avgöra hur strandlinjen i Vesan 
har tett sig under järnåldersboplatsens olika faser (jfr kapitlet Klimat, strandförskjutning 
och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år).

Om man antar att strandlinjen under förromersk järnålder låg på en nivå av ca 1 m 
ö h så innebär det att hela undersökningsområdet vid Lussabacken norr vid denna tid 
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Figur 236 Plan över undersöknings-
området och boplatsen vid en strand-
linje på ca 1 m över nuvarande havs-
nivå. Denna nivå har beräknats för 
början av järnåldern. Terrängmodell 
av Nils-Olof Svensson, Högskolan i 
Kristianstad [LIDAR-data: © Lantmä-
teriet i2012/892]. Skala 1:3 000.

Figur 237 Plan över undersöknings-
området och boplatsen vid en strand-
linje på ca 0,5 m över nuvarande havs-
nivå. Denna nivå har beräknats för 
järnålderns slut. Terrängmodell av 
Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad [LIDAR-data: © Lantmäte-
riet i2012/892]. Skala 1:3 000.
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låg över den dåtida vattennivån. Avståndet mellan undersökningsområdet och stran
den bör då ha varit omkring 50 m. Om man ser till spridningen av fynd och daterade 
anläggningar från denna period så visar de dock en koncentration i undersökningsom
rådets södra och östra delar, till nivåer omkring 4 m över dagens havsnivå. Detta anty
der att vattennivån kan ha varit högre än 1 m ö h under tidsperioden. Vid en strandlinje 
belägen på en nivå omkring 0,5 m ö h, vilket bör motsvara läget vid järnålderns slut, 
så låg strandlinjen på ett avstånd av 60–85 m från undersökningsområdet. Den tänkta 
strandlinjen motsvarade i stort sett det som man i samband med undersökningen med 
blotta ögat uppfattade som övergången mellan den sänkta sjön och den omgivande slut
tande marken. Även här kan man säga att de arkeologiska resultaten, med framför allt 
båthusets läge, antyder en något högre vattennivå än den som beräknats utifrån strand
förskjutningskurvan (jfr figur V i kapitlet Klimat, strandförskjutning och landskapsut-
veckling i Vesanområdet under 11 700 år).

På den strandnära västra delen av boplatsen påträffades härdar och gropar samt i den 
norra delen även stolphål. Det tydligaste tecknet på en verksamhet invid stranden var 
dock båthuset, hus 4, som hade sin öppna västra kortsida vänd ut mot Vesan. Marken 
utgjordes här av sand och platsen bör ha varit lätt att lägga till vid med grundgående 
båtar. Strax norr om båthuset fanns en låg moränhöjd och marken var där stenigare. 
Något mer exakt avstånd mellan strand och båthus går inte att avgöra. Mycket talar 
för att båthuset inte legat direkt vid vattenbrynet, utan istället en bit upp på stranden 

Figur 238 Båthusets läge i plan på 
LIDAR-kartan och i profil mot Vesan. 
Terrängmodell av Nils-Olof Svens-
son, Högskolan i Kristianstad [LIDAR-
data: © Lantmäteriet i2012/892].
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(figur 238). Avgörande för läget i förhållande till stranden har förmodligen även varit 
övergången till den plana ytan inom boplatsen och sluttningen ned mot Vesan, som var 
mycket tydlig i topografin strax väster om undersökningsområdet.

Det lämpliga läget som förtöjningsplats understryks även av de två rännor som tol
kats som båtuppdragningsplatser från mellanmesolitisk tid (se kapitlet Tidig- och mel-
lanmesolitikum). Dessa låg bara några meter från järnålderns båthus, under ett ca 0,3 m 
tjockt sandlager. Det förefaller alltså som om platsen vid vitt skilda tidpunkter brukats 
på samma sätt. Sammantaget tyder detta på att strandkontur och djupförhållanden gjort 
det enkelt att angöra platsen och att dra upp en båt. Man kan här invända att varken en 
mesolitisk kanot eller ett järnåldersskepp bör ha haft några problem med att anlägga en 
grund strand, eftersom dessa båttyper med lätthet kunnat färdas i grunda vatten (Ilves 
2012:96). Det är dock möjligt att Vesan som grund sjö haft en riklig strandvegetation 
och att man föredragit att förtöja vid så lättåtkomlig strand som möjligt. Förmodligen 
är det detta som platsen erbjudit.

Vid tiden för storskifteskartan i slutet av 1700talet låg Vesans strandlinje ca 400 m 
väster om undersökningsområdet (figur 239). Den grunda sjön omgavs då av flacka slåt
terängar. I jämnhöjd med undersökningsområdet kan man på kartan se att strandlinjen 
brutits av en bäckfåra eller en smal vik, som sträckt sig ca 175 m från strandlinjen åt öster. 
Enskifteskartan visar även att en brukningsväg eller stig lett fram till änden av denna 
vik. Inom storskifteskartan för Ysane by är detta den enda plats som visar en nedfart till 
Vesan. Förmodligen har detta varit en punkt där man lätt kunnat nå ut på den grunda 
sjön för att fiska och där man kunnat dra upp båtar. Även om strandförhållandena vid 
tiden för storskiftet var annorlunda än under tidigare perioder är det värt att notera att 
man även då använt motsvarande strandavsnitt som förtöjningsplats, om än i liten skala.

BOPLATSENS KRONOLOGI OCH STRUKTUR
Genom en sammanställning av olika dateringsunderlag framträder fem övergripande 
faser gällande järnålder och tidig medeltid på Lussabacken norr (tabell 90). De mest 

Figur 239 Utsnitt ur enskifteskartan 
över Ysane by från 1816, © LMV dnr 
i2014/00931, ©LMV 2015. Ur historiska 
kartor™. På kartan finns en grund vik 
markerad samt en väg eller stig som 
leder fram till denna. Här har förmod-
ligen funnits en förtöjningsplats för 
båtar. Skala 1:10 000.
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framträdande perioderna avseende hus och bebyggelse är romersk järnålder och folk
vandringstid–tidig vendeltid. Under dessa perioder, eller delar av dem, fanns det gårds
bebyggelse på platsen, medan det under de övriga perioderna förefaller att ha rört sig om 
mer sporadiska vistelser eller agrar verksamhet. Inom de övergripande perioderna kan 
ett par mer kortvariga faser urskiljas. Dessa presenteras i kapitlet Fasindelning nedan.

Som framgått ovan karaktäriserades boplatsen av närheten till stranden. Inte bara 
båthuset utan även långhusen och grophusen låg inom strandområdet (figur 240). Det 
längsta huset, hus 3, sträckte sig nästan lika långt åt väster som båthuset och även hus 6 
och hus 13, grophuset, låg nära strandzonen. Den tätaste anläggningsförekomsten fanns 
dock i undersökningsområdets östra del. I undersökningsområdets mitt var antalet an
läggningar något färre, för att åter bli fler i väster, närmast stranden. Någon tydlig gräns 
mellan dessa ytor fanns dock inte.

Av boplatsens tre långhus låg två stycken, hus 3 och 7, på samma plats. De var orien
terade i ungefär östvästlig riktning, men i något olika vinkel. Husen kan inte ha varit 
samtidiga. Som tidigare nämnts var hus 7 möjligen det äldsta. Båda husen var anlagda 
på den låga moränhöjden i järnåldersboplatsens norra del och bör ha varit väl synliga 
från sjösidan. Detta gäller särskilt hus 3, som genom sin avsevärda längd bör ha gett 
ett dominerande intryck på platsen. Det tredje långhuset, hus 6, låg i den södra delen 
av boplatsen. Även detta hus var orienterat i östvästlig riktning. Öster om hus 6 fanns 
stolphålskoncentrationen hus 1–2, men det är oklart om den eller de strukturer som fun
nits där hade ingått järnåldersboplatsens bebyggelse. Mellan hus 6 och de båda nordliga 
husen fanns en ca 30 m bred yta och inom denna låg båthuset, hus 4. Grophuset, hus 5, 
låg strax söder om hus 3 och 7. Grophuset, hus 13, överlappade hus 6 och de båda husen 
kan därför inte ha varit samtida.

Eftersom det inte går att klargöra den exakta tidssekvensen mellan husen är det svårt 
att bedöma bebyggelsens struktur. 14Cdateringarna av sädeskorn från stolphål i husen 
3 och 6 gav, som tidigare nämnts, dateringar till romersk järnålder och folkvandrings
tid respektive vendeltid, men mycket talar för att samtliga långhus var från perioden 
folkvandringstid till tidig vendeltid. Det är som sagt tydligt att hus 3 och 7 inte varit 
samtida, men det är möjligt att hus 6 varit i bruk samtidigt med båda dessa. Om så varit 
fallet har bebyggelsen utgjorts av två parallella långhus med ett mellanliggande gårds
tun. Dessa byggnader har förmodligen utgjort en stor gård, men det kan inte uteslutas 
att det istället rört sig om två gårdslägen. Det är möjligt husen har efterträtt varandra, 
så att bara ett hus i taget funnits inom boplatsen. Eftersom dateringarna från det folk
vandringstida och tidiga vendeltida skedet är så väl samlade förefaller detta dock min
dre troligt. Oavsett vilka långhus som har varit samtidiga så har båthuset med sitt läge 
mellan hus 3 och hus 6 legat centralt inom boplatsytan. Denna placering understry
ker båthusets betydelse. Om man jämför gården vid Lussabacken norr, som enligt den 
mest troliga tolkningen omfattande två samtida långhus och ett båthus, med de gårdar 
från yngre romersk järnålder och folkvandringstid som undersökts längs Västkustba
nan i Skåne kan man konstatera att gården vid Lussabacken varit en stor gård och att de 
flesta gårdsenheter från denna tidsperiod varit mindre (Carlie & Artursson 2005:204f).

Tabell 90 Sammanställning av dateringsunderlag och övergripande dateringar till olika perioder av järnåldern. Jämför figur 234 a & b samt 
tabell 88 och kapitlet Fasindelning nedan.

Dateringsunderlag Förromersk Romersk Folkvandringstid– Sen vendeltid– Tidig medeltid 
 järnålder järnålder tidig vendeltid vikingatid

14C-datering, härdar X   X X  
14C-datering, markytor X    X
14C-datering, sädeskorn  X X  
Keramiktypologi X X  ?  X
Hustypologi  X  X ? ?
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Figur 240 Plan över husens läge 
inom boplatsen på LIDAR-kartan. 
Båthuset (hus 4) låg centralt i anslut-
ning till bebyggelsen. Härdar mar-
kerade med rött. Terrängmodell 
av Nils-Olof Svensson, Högskolan 
i Kristianstad [LIDAR-data: © Lant-
mäteriet i2012/892]. Observera att de 
nivå skillnader som ses som ljusa och 
mörka stråk på LIDAR-kartan inom 
undersökningsområdet är schakt 
som drogs i samband med förunder-
sökningen 2010. Skala 1:600.
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Husen omgavs av ett flertal andra boplatslämningar. På ytan mellan husen 3, 7 och 
hus 6 fanns härdar och större gropar som sannolikt avspeglar aktiviteter som ägt rum i 
husens närhet. I järnåldersboplatsens ytterområden fanns främst härdar och en del av
fallsgropar. Inom Lussabacken norr fanns även odlingsspår från olika tidsperioder. De 
årderspår som framträdde under kulturlagren inom järnålderboplatsens östra del var 
dock de enda som tydligt kunde knytas till förhistorisk odling. Vid undersökningen 
påträffades inte några bevarade spår efter hägnader och de bevarade odlingsspåren var 
alltför begränsade för att man ska kunna klarlägga förhållandet mellan bebyggelsen 
och odlingslandskapet. Att bebyggelsen, trots sitt strandnära läge, haft en agrar prägel 
avspeglas av sädeskorn från stolphål. Bebyggelsen var sannolikt omgiven av åkrar, be
tesmarker och slåtterängar.

BOPLATSENS FÖRSÖRJNING
I detta avsnitt görs en sammanfattning av de resultat som rör boplatsens försörjning. 
Huvuddelen av den följande diskussionen rör boplatsens intensiva skede under folk
vandringstid – tidig vendeltid.

Då det gäller boplatsens försörjning kan man utgå ifrån att bebyggelsen ingått i ett 
agrart sammanhang. Som tidigare nämnts fanns spår av odling i form av årderspår och 
i stolphålsfyllningarna från långhusen fanns förkolnade sädeskorn. De sädesslag som 
påträffades i stolphål till hus 3, 6 och 7 var emmer/spelt, råg, havre, korn och möjligen 
även hirs. De enskilda sädeskorn som daterades till romersk järnålder var råg och havre, 
medan korn av emmer/spelt daterades till folkvandringstid – tidig vendeltid. I de flesta 
fall fanns något eller några sädeskorn per jordprov, men ett stolphål i hus 3 utmärkte sig 
genom sitt rikliga innehåll. Bland de bestämbara sädeskornen fanns 223 stycken korn 
av emmer samt 10 av enkorn. Här fanns även tröskrester i form av agnbasar från emmer. 
Inblandningen av tröskrester visar att det rör sig om tröskad säd som ännu inte blivit 
rensad (bilaga 4). Man kan tolka fyndet som från en samlad skörd av emmer/spelt, där 
det mindre inslaget av enkorn kan ha kommit från förra årets självsådda gröda. Emmer 
är ett sädesslag som oftast påträffats i lämningar från perioderna före järnålder och från 
Skåne finns få fynd från folkvandringstid och vendeltid (Regnell 2002:38f).

Avsaknaden av bevarat benmaterial gör att vi saknar kännedom om konsumtionen 
av kött och fisk på platsen. Vesan bör under järnåldern ha varit en grund och fiskrik 
sjö, vilket gör det troligt att man bedrivit fiske. En av de få anläggningar som innehöll 
bevarade brända ben var en avfallsgrop, A7631, där man bland annat påträffade ben av 
gädda. Denna anläggning låg i boplatsens sydligaste del och är inte daterad.

En del av de härdar och stolphål som fanns i den strandnära zonen skulle kunna höra 
samman med fiske. En gles koncentration av stolphål i järnålderboplatsens norra del var 
möjligen spår av stolpar för nättorkning eller torkning av fisk. Någon detaljerad bild av 
järnåldersboplatsens försörjning ger inte lämningarna, utan man får anta att åkerbruk, 
boskapsskötsel och sannolikt även fiske utgjort basen för försörjningen.

HANTVERK
Fyndmaterialet från boplatsen visar att man bedrivit olika typer av hantverk. I hus 3 på
träffades flera fragment av vävtyngder i ett stolphål i husets västra del. Vävtyngdsfrag
menten tyder på att man utfört vävning i denna del av huset och några stolphål kan ha 
varit spår efter en upprättstående vävstol. Även i den östra delen av hus 3 påträffades ett 
mindre fragment av en vävtyngd. Vävningen kan ses som ett vardagsankutet hantverk 
som bedrivits inne i huset.

Från boplatsen fanns sparsamma men tydliga spår efter metallhantverk. Dessa be
stod främst av slagg men även av sintrade ugnsväggsfragment, fragment av blästermun
stycke samt annan lera som utsatts för så höga temperaturer att man kan anta att den 
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Figur 241 Spridningsbild för slagg 
och bränd lera vilket indikerar me-
tallhantverk. Lägg märke till koncen-
trationen till båthuset och den östra 
delen av hus 3. Skala 1:750.
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använts vid smide eller annat metallhantverk. Även de båda fynden av skärvor från sil
kärl kan, som tidigare nämnts, eventuellt ha anknytning till metallhantverk. Även om 
det rör sig om förhållandevis små fyndmängder, slaggen uppgår till sammanlagt 205 g, 
så ger spridningsbilden en vägledning om i vilka delar av boplatsen som metallhantverk 
bedrivits. Slaggen påträffades främst i båthuset samt i några omgivande anläggningar 
i det då strandnära området i väster. I övrigt var slaggfynden få och utspridda i olika 
delar av undersökningsområdet (figur 241). Om man ser till spridningen av bränd lera 
med trolig anknytning till metallhantverk så fanns en koncentration till den östra de
len av hus 3, men det finns även fynd från båthuset, hus 4. Den sammanlagda bilden av 
dessa fyndgrupper pekar alltså främst ut båthuset, hus 4, samt den östra delen av hus 3 
som platser där man bedrivit metallhantverk. Slaggfynden från båthuset visar att det 
bör ha rört sig om järnsmide. Fynden från hus 3 består dock främst av olika typer av 
infordringar samt ett fragment av ett blästermunstycke och det är oklart vilken typ av 
metallhantverk det rört sig om.

Om man ser närmare till det hantverk som har bedrivits i anslutning till båthuset 
kan man konstatera att fynd med anknytning till metallhantverk inte enbart härrör från 
själva båthuset utan även från anläggningar i den närmaste omgivningen. Bland annat 
påträffades spår av smide i en avfallsgrop strax söder om båthuset. Vid metalldetekte
ringen påträffades fler järnfynd i området omkring båthuset än inom boplatsen i övrigt. 
Detta tyder på att smidet med anknytning till båtuppläggningsplatsen inte behöver ha 
bedrivits inne själva båthuset. De flesta fynden av slagg påträffades visserligen i lagren 
inom båthuset men 14Cresultaten visar att en omdeponering av lager kan ha skett inom 
båthuset och de fynd som påträffades i huset kan även ha kommit från kulturlager som 
omgett huset. Det smide som bedrivits vid båthuset har sannolikt varit inriktat på un
derhåll och skötsel av fartyg och eventuellt på båtbyggeri. Till detta sammanhang ska 
man även räkna fynden av båtnitar. Dessa påträffades främst i båthusets bottenlager 
och bör ha tappats eller kastats där i samband med reparationsarbeten eller båtbyggeri. 
Till bilden av verksamheten i båthuset kan man lägga resultatet från lipidanalysen, som 
visar att man använt tjära till båtarna. Det träarbete som torde ha utförts i båthuset har 
dock inte lämnat några spår efter sig. I ett av stolphålen påträffades en bit av ett bryne. 
Detta kan vara ett spår av att man slipat eggverktyg men brynet kan även ha varit ned
lagt som ett husoffer. Man kan även notera att det inte påträffades några sädeskorn i 
de jordprover från båthuset som genomgick makofossilanalys. Att man inte lagrat eller 
tillagat mat i båthuset förefaller rimligt utifrån sammanhanget.

JÄRNÅLDERSBOPLATSEN OCH BÅTHUSET I ETT LOKALT OCH REGIONALT 
PERSPEKTIV
De boplatslämningar som behandlats i denna redogörelse har daterats till tidsperioden 
från förromersk järnålder till tidig medeltid. Den tidsperiod som dominerar på platsen 
är folkvandringstid och tidig vendeltid, fram till 650 e Kr. Mycket talar för att såväl lång
husen som båthuset var från denna period (figur 242). Perioden präglas av ett intensivt 
utnyttjande av så gott som hela boplatsområdet. Från den efterföljande fasen, sen ven
deltid – vikingatid, finns enbart två spridda 14Cdateringar, vilket talar för att det då inte 
längre funnits någon bebyggelse inom undersökningsområdet. Inte heller under senare 
perioder förefaller det ha funnits någon bebyggelse på platsen, utan området har sanno
likt utnyttjats för jordbruk och fiske. Från tidig medeltid fanns spår av odlingsröjning, 
men eventuellt hörde även hus 1–2 till denna period. Den följande diskussionen kommer 
främst att inriktas på frågan om hur man ska tolka boplatsens bebyggda skede och vilken 
funktion boplatsen då kan ha haft. Det görs också jämförelser med dokumenterade båt
hus från järnålder och tidig medeltid i Östersjöområdet, med utblickar även mot Norge. 

Boplatsens intensiva skede utmärktes av en bebyggelse som låg vid stranden av Ve
san. Man kan fråga sig varför man under en begränsad period förlägger bebyggelsen 
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till detta mer ovanliga läge. Nyckeln till detta ligger förmodligen i de möjligheter som 
strandläget erbjudit. Som tidigare nämnts bör stranden där båthuset legat ha erbjudit ett 
lämpligt förtöjningsställe. Om man ser boplatsens läge i ett lokalt perspektiv kan man 
notera att platsen erbjudit ett väl skyddat läge innanför kusten (figur 243). 

Lämningar från järnåldern fanns även på andra lokaler som undersöktes inom E22
projektet. Den lokal som vid sidan av Lussabacken norr innehöll flest spår från den ak
tuella perioden var Norje Sunnansund (Kjällquist m fl 2016). På flacka kullar som varit 
holmar i Vesan hade här en omfattande röjning ägt rum under järnåldern, med tyngd
punkt på folkvandringstid och vendeltid. Detta går tvärt emot den vanliga bilden av 
minskad landskapspåverkan under denna period. Vilken typ av landskapsutnyttjande 
det har rört sig om är oklart, men en möjlig orsak till röjningarna kan ha varit att slåtter
marken fått en ökad betydelse. Under järnåldern frigjordes, på grund av landhöjningen, 
nya stora områden med låglänt mark runt Vesan och även inom andra delar av Lister. 
Möjligen hade röjningen vid Norje Sunnansund även ett samband med holmarnas läge 
intill farleden genom Vesan. 

I tidigare forskning har kustförsvar och ledungsorganisation i Blekinge uppmärk
sammats. Detta har främst gjorts utifrån ortnamn men även utifrån arkeologiska un
dersökningar av pålspärrar. I sin avhandling diskuterar Leifh Stenholm hur det lokala 
försvarssystemet varit uppbyggt och även hur det kan ha utvecklats under vikingatid 
och medeltid (Stenholm 1986:72–84). Anna Lihammer menar att det under vikingatid 
i östra Blekinge fanns av ett väl genomtänkt försvarssystem som skyddade de inre fjär
darna från intrång utifrån den förbipasserande segelleden (Lihammer 2007:120ff). Man 
har menat att båtplatser för ledungsskepp ofta legat i indragna vikar eller vattendrag, 
men med nära tillgång till de större farlederna. Om man eftersträvade en sådan skyddad 
båtuppläggningsplats bör stranden vid Lussabacken norr ha varit lämplig. Det smala 
utloppet vid det nuvarande Norje kan i detta sammanhang ha varit en fördel, eftersom 
man här kan ha haft möjlighet att stänga tillfarten för utomstående genom pålspärrar. 

Figur 242 Båthuset, hus 4, framren-
sat före undersökning. Foto taget 
mot väster med Vesan i bakgrunden. 
Foto: Blekinge museum.
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Figur 243 Plan över Vesan och Puka-
viksbukten vid en vattennivå på en 
meter över dagens havsnivå. Båthu-
set (röd markering) har legat i ett väl 
skyddat läge innanför kusten. Skala 
1:50 000.
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Båthuset vid Lussabacken norr är ett av förvånansvärt få båthus som påträffats i 
Östersjöområdet. Forskningen har här varit inriktad på hamnplatser och förekomsten 
av båthus har sällan diskuterats (Ilves 2009). Det bästa svenska exemplet på ett båthus 
från järnåldern är det som undersökts vid Åkroken intill Nyköpingsån i Södermanland 
(www.sormlandsmuseum.se/20140929). Man påträffade där ett 30 m långt båthus som 
var omgivet av en ränna och där taket var uppburet av stolpar. Båthuset, som kunde da
teras till 600talet, hade haft ett skyddat läge nära Nyköpingsåns mynning. Platsen låg 
i den inre delen av en fjärd, vars inlopp bar namnet Stäket. Detta antyder att här tidi
gare kan ha funnits en pålspärr1. Båthuset vid Åkroken hade en konstruktion som det 
vid Lussabacken norr, men var nästan dubbelt så stort. Båda hade placerats i liknande 
skyddade, men kommunikationsmässigt goda, lägen. 

På Adelsö i Mälaren har man intill Alsnöhus funnit två båthus, varav det ena under
sökts och daterats till 1300talet (Brunstedt 1996). Det andra båthuset har utifrån sitt 
högre läge gentemot stranden bedömts som vikingatida. Dessa konstruktioner är dock 
svåra att använda vid jämförelse med det här aktuella båthuset. Även på Birka har man 
utpekat bevarade lämningar som båthus men dessa har inte undersökts (Wåhlander 
2000). Vid en undersökning av en järnålderboplats nära Skräbeåns mynning i Skåne 
hittades ett ovanligt brett hus med en väggränna, men utan takbärande stolpar. Husets 
funktion är oklar men tanken på att det skulle kunna vara ett båthus framfördes i rap
porten (Söderberg 2005:75). Huset dateras till folkvandringstid eller tidig vendeltid. Det 
är möjligt att båthus hittills varit dåligt uppmärksammade och att ytterligare exempel 
kan finnas dolda i äldre dokumentationsmaterial. 

1 Stäk, steg eller stig, betyder stake eller staket och betecknar ett system av pålar i vatten för att spärra 
av en farled vanligtvis i avsikt att försvara området innanför stäket, för att kontrollera handeln eller 
för att leda fisk i en viss riktning (Wikipedia, Stäk. Hämtad: 15 juli 2015 15.40 UTC Permanent 
URL: //sv.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A4k&oldid=25855960). 

Figur 244 Båthuset vid Lussabacken 
norr har legat i ett typiskt ”ledungs-
läge” strax innanför den öppna kus-
ten. Flygfoto mot nordost med un-
dersökningsområdet i bildens mitt, 
vid den röjda delen av skogen, och 
Pukaviksbukten i bakgrunden. Foto: 
Blekinge museum.
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Norge är det land som har flest kända lämningar efter båthus och många sådana 
har genom åren blivit undersökta. De stora båthusen, med en längd av över 18–20 
m, har tolkats som avsedda för krigsskepp (Grimm 2006:11f). Man har, framför allt i 
Västnorge, sett en skillnad i lokaliseringen av båthusen under olika tidsperioder. Läm
ningarna efter de äldre båthusen, daterade till romersk järnålder, förekommer i grup
per och är belägna intill sin tids storgårdar med rika fynd och statusgravar (Myhre 
1985; Grimm 2006:76–83). Man har tolkat detta som spår efter centralplatser i regio
ner med karaktär av hövdingadömen. De yngre båthusen i Västnorge, som i regel hör 
till medeltid, har däremot legat ett och ett och varit jämnt jämfördelade längs kust
bygden. De sistnämnda båthusen har satts i samband med den medeltida ledungsor
ganisationen, något som i vissa fall kunnat bekräftas genom skriftliga källor (Grimm 
2006:83; Johansen 2002:10).

Ledungsväsendet och begreppen omkring ledungen är kända från medeltida käl
lor (Lindkvist 1990; Stenholm 1986:72ff). Det är därför inte en organisationsform som 
man utan vidare kan applicera på äldre tidsperioder. I en jämförelse mellan de norska 
båthusen och det vid Lussabacken norr så kan man konstatera att det sistnämnda da
teringsmässigt ligger närmast den äldre gruppen av naust. Som ovan nämnts har dessa 
inte satts i samband med ledungsväsendet utan med tidigare former av militär orga
nisation. Det är därför inte troligt att båthuset vid Lussabacken hörde till samma typ 
av kustförsvar som det som fanns under yngre järnålder och medeltid. Det bör istället 
tolkas utifrån ett folkvandringstida perspektiv. Man kan anta att Listerlandet i oroliga 
tider haft ett utsatt läge, där fiender lätt kunde dyka upp längs kusten. Behovet av att 
ha skyddade båtuppläggningsplatser kan ha funnits vare sig detta varit en del av en lo
kal eller central organisation. Man kan alltså konstatera att man vid Lussabacken norr, 
under ett begränsat tidsskede, lagt stor vikt vid en sådan skyddad förtöjningsplats att 
man även valt att lägga bebyggelse här. Förmodligen speglar detta att platsen även haft 

Figur 245 Båthuset med en ”tioman-
nabesättning”. Stolphålen efter den 
takbärande konstruktionen är mar-
kerad med blå stakkäppar. Vänstra 
raden framifrån: Karl-Oskar Er-
landsson, Sandra Lundholm, Chris-
toffer Hagberg, Johan Kerttu & Truls 
Månsson. Högra raden framifrån: An-
ders Rosendahl, Peter Jönsson, Carl 
Persson, Fredrik Larsson & Rebecka 
Erntell. Foto mot öster: Blekinge mu-
seum.
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en organisatorisk funktion och att denna varit knuten till båthuset och rustningen av 
ett skepp (figur 244). 

Det är oklart varför platsen och bebyggelsen övergavs. Kanske har Vesans uppgrund
ning till slut hindrat framkomlighet med fartyg till och från kusten. I perioden efter 650 
e Kr verkar platsen ha utnyttjats extensivt för jordbruk och insjöfiske. I kapitlet Jämfö-
rande perspektiv och kulturhistoriska tolkningar diskuteras boplatsen och båthuset ur ett 
större geografiskt, politiskt och kulturellt perspektiv.
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Inledning
I detta kapitel presenteras odlingslämningarna i områdets södra del (Ysane RAÄ 35). 
Dessa visade sig tillhöra olika tidsperioder och lämningarna var alltför begränsade för 
att kunna ge en representativ bild av odlingen på platsen. De agrara lämningarna fick 
därför en förhållandevis låg prioritet. Tillsammans med odlingslämningarna redovisas 
även undersökningen av den förmodade stensättning som vid slutundersökningen vi
sade sig bestå av röjningssten.

Syfte & frågeställningar
Gällande den fossila åkermarken, stenmurar och den förmodade hålvägen var syftet en
ligt undersökningsplanen att kartera och datera terrasser, åkerhak samt eventuella årder
spår samt att fastställa relationen till andra lämningar inom undersökningsområdet. Ge
nom jämförelser med den fossila åkermarken på lokalen Norje Sunnansund (Kjällquist 
m fl 2016) och den historiskt kända åkermarken förväntades undersökningen bidra till 
kunskap om områdets agrarhistoria. Den förmodade stensättningen i den södra delen 
skulle undersökas med syftet att bedöma gravskick, datera anläggningen och fastställa 
relationen till omgivande lämningar.

Metod
Enligt undersökningsplanen skulle de agrara lämningarna undersökas genom schakt 
mellan terrasser och odlingsytor för att klargöra stratigrafi och provtagning. Delar av 
schakten skulle dokumenteras i profil och vid ytan med årderspår skulle det schaktas 
ytor för att avgränsa lämningarna. Vid undersökningen av den fossila åkermarken valdes 
ett antal röjningsrösen och odlingsytor ut för undersökning. Skopbreda schakt grävdes 
genom lämningarna och genom de omkringliggande jordlagren så att man kunde få en 
bild av de stratigrafiska förhållandena mellan röjningssten, odlingsmark och underlig
gande naturliga lager. Samtliga schakt grävdes inom ytor som inte tidigare var avbanade 
för att man bättre skulle kunna överblicka odlingsförhållandena. Två av dessa schakt 
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togs efter samråd med länsstyrelsen upp inom vägområdet, men söder om slutunder
sökningsområdet. Detta gjordes för att just schakta inom ytor som inte tidigare varit 
avbanade och för att här fanns bra förutsättningar att fånga kontexter med en längre 
markprofil av odlingslager och ett odlingsröse. Omständigheter och källkritik omkring 
undersökning och provtagning diskuteras i det redovisande avsnittet nedan.

Den förmodade stensättningen skulle undersökas manuellt, och maskin skulle an
vändas för bortforsling av sten. Massorna skulle sållas och borttagningen av stenpack
ningen skulle ske i två skikt med foto från teleskoplift mellan varje. På grund av läm
ningens karaktär kom undersökningen att göras på annat sätt, vilket framgår i avnittet 
Sentida stenröjning.

Odling och stenröjning
Undersökningsområdet vid Lussabacken bar spår av odling och stenröjning från olika 
tidsperioder (figur 246 & 247). Även om dessa lämningar inte var särskilt iögonfallande 
så bidrog undersökningen av dem till kunskap om hur området brukats under lång tid. 
Redan vid utredningen hade man noterat att det fanns röjda ytor i den berörda delen 
av skogsmarken och dessa fick fornlämningsnummer RAÄ 35 i Ysane socken (Aspeborg 
& Persson 1999a). I samband med utredningen gjordes även en kartstudie som utfördes 
av Per Connelid (1999:84). Viss inventering gjordes då även av äldre odlingslämningar. 
Vid förundersökningen 2010 noterade man särskilt att det fanns en flack terrass i den 
skogklädda sydvästra delen av undersökningsområdet. Denna odlingsyta avgränsades av 
en terrasskant i väster. Vid schaktning kunde man konstatera att det fanns ett åkerhak 
samt även årderspår i anslutning till terrasskanten (Rudebeck m fl 2010a:26f).

Vid undersökningen berördes delar av odlingsytan i sydväst (figur 246). Ett schakt 
togs upp i anslutning till terrasskantens fortsättning mot norr och ett röjningsröse un
dersöktes i odlingsytans södra del. Vid avbaning inom den östra sidan av odlingsytan 
framkom även årder eller plogspår. Den sydvästra odlingsytan föreföll ha varit brukad 
in i förhållandevis sen tid.

Även inom den sydöstra delen av undersökningsområdet fanns odlingsspår fastän 
marken här utgjordes av en sluttning som bitvis var stenig (figur 246). Innan avbaningen 
noterades enstaka ansamlingar av röjningssten och i samband med avbaningen fram
kom ytterligare små röjningsrösen. Ytan med röjningssten gränsade till en stenröjd och 
plan odlingsyta på krönet av sluttningen som dock till stor del låg utanför undersök
ningsområdet. Två röjningsrösen i området undersöktes. Ett långschakt togs även upp 
strax söder om undersökningsområdets huvudyta för att bedöma odlings och lagerför
hållanden. Den sydöstra odlingsytan föreföll vara resultatet av en odling som varit mer 
extensiv än den inom den sydvästra odlingsytan.

Vid gränsen mellan det som var skogsmark och åker fanns en stenmur som gick i 
östvästlig riktning och söder om denna fanns en hålvägsliknande försänkning, en gro
pavall. Både stenmuren och försänkningen följde gränslinjer angivna på enskiftekartan 
från 1816. Vid förundersökningen grävdes ett schakt genom denna lämning (Rudebeck 
m fl 2010a:22).

I undersökningsområdets södra del fanns spår av relativt sen stenröjning. Vid förun
dersökningen hade man även påträffat en anhopning av röjningssten och skrotsten i un
dersökningsområdets sydvästra del. Man misstänkte dock att det kunde finnas en sten
sättning dold under den påförda stenen (Rudebeck m fl 2010a:22). Anläggningen under
söktes därför och man kunde då konstatera att den i sin helhet bestod av sent påförd sten.

Undersökningsområdets norra del utgjordes av i sen tid brukad åkermark och här 
fanns inte några ovan mark bevarade odlingsspår. De spår av odling som påträffades 
i denna del utgjordes främst av årderspår. Dessa framkom under ett kulturlager från 
järnålder och bör därför vara förhistoriska.

Figur 246 (till höger) Översiktsplan 
över odlingsytor inom undersök-
ningsområdets södra del med orto-
fotot som bakgrund. Odlingsytorna 
i sydväst respektive sydost finns 
inom gröna markeringar. Gropaval-
len längs en rak ägogräns är marke-
rad med blått. Även sentida diken i 
åkermarken är markerade med blått. 
Undersökningsschaktet är angivet 
med röd linje och mindre, separata 
schakt för undersökning av odlings-
lämningar är gula. © Lantmäteriet 
[LMV dnr 2013/00859]. Skala 1:1 500.
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Även i de närmaste omgivningarna runt omkring undersökningsområdet fanns spår 
av äldre odling. I bokskogen på undersökningsområdets sydöstra sida kunde man på 
många ställen urskilja mindre röjningsrösen, röjda ytor och tendenser till terrasserade 
ytor. Vid den inledande utredningen konstaterade även Pär Connelid att det fanns 
denna typ av odlingslämningar inom norra delen av Lussabacken (Connelid 1999:84). 
Han menade även att det fanns tendenser till bandparcellerade åkrar åtskilda av vaga 
jordvallar i skogsmarken men att dessa var osäkra och svårtolkade. Även sydväst om 
undersökningsområdet fanns ett skogsparti med relativt sent igenvuxen hagmark som 
tidigare brukats som åker.

Odlingsspåren och de äldre kartorna
Det äldre kartmaterialet ger upplysningar om odlingsförhållanden runt Lussabacken 
från slutet av 1700talet och framåt. Den äldsta kartan som visar området är storskif
teskartan över Ysane från 1795 (figur 248). Byns bebyggelse låg då samlad söder om kyr
kan och huvuddelen av odlingsmarken låg i två stora gärden, nordost respektive sydost 
om byn. Vesan, som på kartan är markerad som en sjö, avgränsade byns mark åt i väs
ter. Ned mot sjön fanns stora slåttermarker samt även en del odlingar i högre partier. 
Byns utmarker låg i öster.

På storskifteskartan kan man se att det aktuella undersökningsområdet låg inom den 
nordvästra delen av byns omfattande inägomark. Denna del dominerades av ängsmarker 
och mindre odlingsmarker men låg en bit bort från byns gärden. Av kartan framgår att 
stor del av undersökningsområdet var uppodlat vid denna tid (ljusgult på kartan). Od

Figur 247 Översiktsbild över den 
södra delen av undersökningsområ-
det med den sydvästra odlingsytan 
till höger i bild (enbart delvis avba-
nad) samt den sydöstra odlingsytan 
i den högre belägna delen till vänster. 
Vy mot söder. Foto Blekinge museum.

Figur 248 (överst till höger) Storskif-
teskartan från 1795 visar bland annat 
att större delen av undersöknings-
området var uppodlat vid denna tid. 
Utsnitt ur Storskifteskarta över Ysane 
by, © LMV dnr i2014/00931, ©LMV 
2015. Ur historiska kartor™. Odlings-
marken är markerad med ljusgult 
medan ängsmarken är grön. Skala 
1:10 000.

Figur 249 (underst till höger) Utsnitt 
ur enskifteskartan över Ysane by från 
1816, © LMV dnr i2014/00931, ©LMV 
2015. Ur historiska kartor™. Kartan 
bygger på samma grundkarta som 
storskifteskartan, men bland annat 
vägar och stigar är markerade. Odlad 
mark är markerad med beige medan 
ängsmark är ljust grå. Skala 1:10 000.
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lingsmarken var del av ett stråk med åkrar som sträckte sig i nordsydlig riktning längs 
de högre belägna partierna på Vesans östra sida. Undersökningsområdets norra del, som 
vid tiden för undersökningen var åker, utgjordes vid denna tid av åkermark som övergick 
i ängsmark (ljusgrönt på kartan). Undersökningsområdets södra del, som i nutid varit 
en skogsbacke, bestod då av ett smalt sammanhängande område med åkermark med 
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fortsatt sträckning söderut. Inom odlingsmarken finns markeringar av röjningsrösen, 
vilkas spridning i stort sammanhänger med de ytor där man vid undersökningen kunde 
konstatera att det fanns rikligt med sten. I sin genomgång av kartmaterialet kallar Pär 
Connelid åkrarna längs Vesans östra sida för 1700talsåkrarna (Connelid 1999:84). Han 
påpekar även att det inom byns odlingsmark finns avlånga impediment som kan vara 
spår av äldre odlingsindelning i form av bandparceller. Dessa spår finns främst inom 
byns två gamla gärden men förekommer även i åkermark som ligger ett stycke söder om 
undersökningsområdet. Det stråk med odlingsmark som berör undersökningsområdet 
kan alltså vara ett resultat av förhållandevis sen odling men kan eventuellt innehålla 
äldre delar. Att odlingsmarken på Lister omfattat betydligt mer än de reglerade gär
dena är bland annat känt från Cronholms skildring från 1750talet (Cronholm ca 1750). 
Connelid menar att det på Lister, liksom på Kristianstadsslätten, har funnits ett system 
med åkermark som brukades med långa trädesperioder på fem till tjugo år (1999:83). 
Det är möjligt att de äldre åkrar som funnits inom undersökningsområdet varit sådan 
jordbruksmark som brukats extensivt och med långa trädesperioder. Den nya tidens 
markindelning syns även på kartan där det finns en för storskiftet nydragen gräns som 
korsar området i nordväst–sydostlig riktning.

Den nästföljande kartan utgörs av enskifteskartan upprättad 1816, enbart dryga tjugo 
år efter storskiftet (figur 249). Den bygger på samma grundkarta som storskifteskar
tan, men skiljer sig på vissa sätt. Om man ser till odlingsmarkens utbredning kan man 
se att åkerytan i den södra delen av undersökningsområdet minskat något (beige färg) 
i och med att de högre partierna vid denna tid inte längre brukades. På enskifteskartan 
finns även en markväg markerad, som gick från Ysane by och norrut. Strax sydväst om 
undersökningsområdet delade sig vägen så att den ena fortsatte åt nordväst ned mot 
Vesan och vad som på kartan ser ut som ett bäckutflöde. Förmodligen har här funnits 
ett lämpligt ställe att nå sjön. Den andra delen av markvägen fortsatte norrut in på un
dersökningsområdets norra del för att sedan i en vänstersväng fortsätta ut över den då

N
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Figur 250 Utsnitt ur den häradseko-
nomiska kartan från 1915–1919, © 
LMV dnr i2014/00931, ©LMV 2015. Ur 
historiska kartor™. Omvandlingen 
av Vesan till åkermark är påbörjad. 
Odlingen i undersökningsområdets 
sydligaste del har upphört och dessa 
ytor är skogsbevuxna.Odlingsmar-
ken är markerad med brungul färg, 
skogsmark med ljusgrå och ängs-
mark med grön färg. Skala 1:10 000.
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tida ängsmarken där den upphörde. Den storskiftesgräns som korsade området i nord
väst–sydost hade på enskifteskartan justerats något åt söder. Den är på kartan marke
rad med dubbla gränslinjer, vilket visar att den mellanliggande ytan varit avsedd som 
väg och förbindelse mellan olika ägor. Denna gränsmarkering sammanfaller med den 
nedsänkta, hålvägsliknade sträckningen, som korsar området och denna bör således ha 
tillkommit i samband med enskiftet.

En senare bild av undersökningsområdets utveckling får man på den häradsekono
miska kartan upprättad 1915–1919 (figur 250). Vid denna tid pågick utdikningen av Vesan 
och de ängsmarker som omgett sjön omvandlades till åkermark (gulbrunt på kartan). 
Av kartan framgår även att undersökningsområdets södra del delvis var bevuxen med 
skog. Odlingsytan i sydväst förefaller dock fortfarande ha varit i bruk vid denna tid.

Under den period som kartorna speglar kan man alltså se att markanvändningen i un
dersökningsområdet förändrades kraftigt. De äldsta kartorna visar att området präglades 
av småbruten odling i anslutning till vidsträckta slåttermarker. Under 18 och 1900ta
let minskade odlingsmarken och höjdpartierna blev skogbeklädda. I samband med att 
sjön sänktes omvandlades de omfattande slåttermarkerna runt Vesan till åkermark.

Undersökningsresultat
RÖJNINGSRÖSEN OCH STENRÖJDA YTOR I DEN SYDVÄSTRA DELEN
Undersökningsområdets sydvästra del bestod före avverkningen av en skogbevuxen 
flack yta belägen vid foten av Lussabacken. Marken var här planare och mer stenfri än 
i själva sluttningen och jordmånen bestod av sand som avsatts av Littorinatransgressio
nen. Denna yta avgränsades åt väster, och delvis även åt norr, av en terrasskant med nå
got oregelbunden, böljande sträckning (figur 251). Själva terrasskanten låg dock utanför 
undersökningsområdet med undantag av ett mindre parti i den norra delen. Nedanför 
terrasskanten sjönk terrängen ned mot en annan tidigare odlad yta.

Odlingsytan i den sydvästra delen hade en ungefärlig storlek av 90x50 m och var orien
terad i nordsydlig riktning. Inom den norra delen av denna yta var marken gräsbunden 
och bestod inte av bokskogsförna. Här fanns även fåtaliga stubbar som visade att skogen 
i denna del varit gles och ljusgenomsläpplig. Förmodligen har denna ca 40x40 m stora 
yta varit halvöppen mark ända in i sen tid. Det fanns få synliga spår av stenröjning i an
slutning till odlingsytan vilket förmodligen beror på att marken nedanför sluttningen 
var naturligt fattig på sten. Enbart mot den södra kanten av odlingsytan fanns ett antal 
synliga röjningsrösen varav enbart ett låg inom undersökningsytan.

Sammanhangen runt den sydvästra odlingsytan undersöktes genom olika riktade 
ingrepp. Ett schakt togs upp i anslutning till terrasskantens norra sida. Intill denna på
träffades ett mindre röjningsröse, A11209. I den södra delen av samma odlingsyta togs 
ett schakt genom röjningsröset, A358, med omgivande odlingslager. Ett schakt togs även 
upp i den centrala delen av odlingsytan. Två ytor med årder, eller plogspår påträffades 
inom de avbanade ytorna i undersökningsområdets östra del. Dessa låg i den östra kan
ten av den aktuella odlingsytan.

Vid förundersökningen var arbetsområdet något förskjutet åt väster jämfört med 
det slutliga slutundersökningsområdet vilket innebar att även den västra terrasskanten 
ingick i förundersökningsområdet. Två förhållandevis grunda schakt togs då upp över 
terrasskanten. I det ena av dessa fanns ett 0,13 m djupt humöst odlingslager. Vid själva 
terrasskanten fanns enstaka stenar men det ansågs svårt att bedöma om dessa var på
förda eller inte. I det andra schaktet påträffades ett åkerhak med uppstickande stenar 
och väster om detta fanns årderspår som avtecknade sig mot den underliggande sanden 
(Rudebeck m fl 2010a:26f). Vid slutundersökningen togs ett schakt upp inom odlings
ytans centrala del nära de två tidigare dragna förundersökningsschakten. Här fanns ett 
0,2 m djupt humöst odlingslager men inga plog eller årderspår.



350

Lussabacken norr

350

Lussabacken norr

årderspår
diken

terrasskant

A11209

plogspår
A7549

plogspår
A7565

störning e�er
borttagen stenmur

A9966

störning e�er
borttagen stenmur

A9972

röjningsröse
A358röjningsrösen

dike
A28742

stentipp med
skrotsten

A16055

yta med mindre röjningssten
A13400

röjningsröse
A9231

skärvstenshög
A15500

röjningsröse
A66552

långsschakt
66550

ski�esgräns/gropavall
A38654

0 25 50 m

N
Figur 251 Plan över de odlingsspår 
som undersöktes och som nämns i 
texten. Skala 1:1 000.
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A11209, terrasskant med röjningssten
För att få en bild av odlingsytans uppbyggnad togs ett schakt upp i dess norra del. Detta 
sträckte sig från den plana odlingsytan över terrasskantens norra sida och ned mot ett 
lägre parti. Schaktet togs upp i nordsydlig riktning, hade en längd av 13 m och ett djup 
av 1,4 m.

I sektionen kunde man se att det vid själva terrasskanten fanns en stor markfast sten 
ett stycke under markytan (figur 252). På den södra sidan av stenen, mot själva odlingsy
tan, fanns ett mindre röjningsröse eller ansamling av röjningssten. Röjningsrösets stor
lek i plan är något oklar men det hade en bredd av 1,4 m och hade en höjd av ca 0,2 m. 
Röjningsstenen hade en storlek av 0,1–0,2 m i diameter. Liksom den markfasta stenen 
var röjningsröset helt täckt av ett 0,5 m djupt, homogent odlingslager. Detta lager bestod 
av svartbrun, kraftigt humös silt. Under odlingslagret fanns en äldre markyta som inte 
hade någon naturlig terrassform utan en mer jämn sluttning. Man kunde alltså konsta
tera att den synliga plana odlingsytan och terrasskanten hade fått sin form genom att 
odlingsjord ansamlats intill en naturlig terrängformation (figur 253).

Den äldre marknivån under odlingslagret bestod av sand med järnutfällningar som 
saknade spår av odling. I sektionens södra del fanns under detta lager en svacka som 
innehöll en sandig grå gyttja. Under detta fanns en sandig, siltig morän med inslag av 

0 1 2 m

Figur 252 Sektion genom terrass-
kanten och det mindre röjningsrö-
set A11209 som låg intill en markfast 
sten. Grönt: grästorv. Mörkbrunt: od-
lingslager med svartgråhumös sand. 
Gult: sand med järnutfällningar. Lila: 
sandig gyttja. Orange: sandig silt 
med större stenar. Röd punkt södra 
provet, grön punkt norra provet. Pro-
fil mot öster. Skala 1:80.

Figur 253 Vid undersökningen 
kunde man se att terrasskanten ut-
gjordes av odlingsjord som anhopats 
intill markfasta stenar. Det lilla röj-
ningsröset A11209, till höger om ste-
nen, ligger i botten av odlingslagren. 
Foto mot öster. Foto Blekinge mu-
seum.
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enstaka stora stenar. Lagerbilden med den översandade grå gyttjan kan tyda på att åt
minstone den övre delen av det orörda sandlagret avsatts under Littorinahavets tid.

Eftersom röjningsröset A11209 var anlagt på en äldre markyta och därefter blivit 
täckt av kraftiga odlingslager kan man anta att stenröjning skett under ett tidigt skede 
av odling. Två jordprov för att få daterbart material togs på den äldre markytan under 
röjningsstenen. De innehöll enbart små mängder kol. Det ena provet bestod av ek medan 
det andra inte var bestämbart (bilaga 14b).

Båda kolproven 14Cdaterades, men gav sinsemellan olika dateringar. Den ena da
teringen hamnade i mellanneolitisk tid och den andra i förromersk järnålder (tabell 
91). I den närmaste omgivningen runt schaktet fanns flera härdar och andra boplats
anläggningar och det är möjligt att det daterade kolet kom från boplatsaktiviteter och 
inte från röjningsbränning. Omständigheterna är alltför osäkra för att man ska kunna 
datera stenröjningen på platsen.

A358, röjningsröse
I undersökningsområdets sydvästra del fanns ett avlångt röjningsröse, A358, som var 
synligt före avbaning. Röjningsröset hade en bredd av 2 m, en längd av 6 m och en höjd 
av 0,2 m. Det var orienterat i riktningen sydväst–nordost. Röset A358 var delvis över
vuxet men hade även synlig sten i ytan. Röjningsstenen hade en storlek av 0,1 till 0,3 m 
i diameter och var upplagd i två till tre skikt.

Röjningsröset låg i den södra delen av den sydvästra odlingsytan nedanför en slutt
ning och den omgivande marken var förhållandevis plan och stenröjd. Utanför under
sökningsområdet, väster om A358, fanns ytterligare två röjningsrösen som även de ver
kade ingå i en avgränsning av samma odlade yta åt söder.

Vid undersökningen grävdes ett schakt tvärsöver röjningsrösets södra del (figur 254). 
Schaktet hade en längd av 15 m för att man skulle få en överblick av förhållandet mellan 
röjningsröse och odlingsmark. Schaktdjupet var 1,6 m. I hela sektionen kunde man se 
att det under grästorven fanns ett kraftigt odlingslager som bestod av svartgrå, kraftigt 
humös sand med ett djup av 0,15 till 0,3 m. Under detta fanns först ett lager med icke 
odlingspåverkad sand och därunder en sandig rostjordshorisont med kraftiga järnut
fällningar. Underst fanns en siltig morän med inslag av sten och grus.

Profilen visade att röjningsstenen i röset i sin helhet var upplagd ovanpå odlingslagret 
som under röjningsröset hade en tjocklek av 0,2 m (figur 255). Röset bör därför vara resul
tatet av en förhållandevis sen odling. Två jordprov för urval av kol togs under röjnings
röset men dessa valdes inte ut för datering. A358 kan ses som ett exempel på fortsatt sten
röjning under en sen fas av odling då marken redan bör ha varit brukad under lång tid.

Tabell 91 14C-dateringar från röjningsröse A11209.

Lab nr 14C år BP Anl Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-44186 4086±45 A11209, S delen Röjningsröse Träkol, ek -28,2 2850–2810 BC  2870–2800 BC 
      2750–2720 BC  2780–2480 BC 
      2700–2560 BC    
      2520–2500 BC 
Ua-44187 2147±31 A11209, N delen Röjningsröse Träkol, obestämt -27,3 350–310 BC  360–280 BC 
      210–150 BC  240–50 BC 
      140–110 BC

0 1 2 m

Figur 254 Sektion genom röjnings-
röset A358 och omgivande odlingsla-
ger. Grönt: grästorv. Mörkbrunt: od-
lingslager, svartgrå humös sand. 
Gult: ljus sand ej odlingspåverkad. 
Mellanbrun: rostfärgad sand med 
järnutfällningar. Ljusgult: siltig mo-
rän med inslag av sten och grus. Röd 
och grön punkt är jordprover. Sek-
tion mot nordost. Skala 1:80.
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Plog-/årderspår och diken
Vid odlingsytans östra sida, invid övergången mot stenigare mark, påträffades två ytor 
med plog eller årderspår, A7549 och A7565. Dessa framkom direkt under det mörka, hu
mösa odlingslagret och var grunt ristade i den underliggande sanden (figur 251 & 256). 
Den ena ytan hade en storlek av 16x2,5 m och den andra hade en storlek av 4,8x2,0 m. 
De var i huvudsak ristade i riktningen nordnordost–sydsydväst men det fanns även spår 
i motsatt riktning. Spåren var något ojämnt fördelade men hade som tätast en förekomst 
av 5–6 plog/årderspår per m2. De var förhållandevis breda, mellan 5 och 10 cm, något 
som gav intryck av att spåren snarare var ristade med plog än med årder.

Vid den sydöstra sidan av samma odlingsyta, vid övergången till den steniga delen av 
sluttningen, framträdde ett smalt dike, A28742. Det hade en längd av 13 m och en bredd 

Figur 255 Röjningsröset A358 var 
upplagt ovanpå ett djupt odlingsla-
ger och bör vara från en sen odling 
inom området. Foto mot nordost: 
Blekinge museum.
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av 0,8 m och var orienterat i riktningen sydväst–nordost. Förmodligen hörde detta dike 
samman med den sydvästra odlingsytan.

RÖJNINGSRÖSEN OCH STENRÖJDA YTOR I DEN SYDÖSTRA DELEN
Undersökningsområdets högst belägna del låg i sydost. Här fanns en lång sluttning 
upp mot ett krön som låg på en nivå av 11 m ö h. Sluttningen bestod mestadels av sand 
men här fanns bitvis rikligt med sten (figur 257). Närmast krönet var marken kraf
tigt stenig eftersom Littorinahavet här hade svallat fram grövre material. Strax ned
anför detta krönläge låg skärvstenshögen. I samband med undersökningen av denna 
banades även den omgivande marken av. Den frilagda ytan präglades av stora mäng
der markfast sten men man påträffade även små röjningsrösen eller enkla ansamlingar 
av röjningssten. Den yta som omfattade dessa spår av stenröjning fick beteckningen 
A13400 (se kapitlet Bronsålder). Denna anslöt till den södra schaktkanten och hade en 
största storlek av 40x35 m.

Två röjningsrösen inom denna yta undersöktes. Det ena röjningsröset, A9231, fram
kom i den högst belägna delen och var inte synligt före avbaning. Det andra röset, 
A66552, som låg i sluttningens nedre del var synligt i terrängen som en mindre anhop
ning odlingssten intill en markfast sten. För att bedöma odlings och lagerförhållan
den togs även ett längre schakt upp strax söder om den avbanade undersökningsytan 
(figur 251, schakt 66550).

A9231 röjningsröse
Röjningsröset A9231 låg på kanten av den platå som utgjorde den högst belägna delen 
av området. Röjningsröset var lågt och blev inte synligt förrän vid avbaningen. Den 
norra delen av röset frilades då medan den södra delen var fortsatt täckt då undersök
ningen gjordes.

Figur 256 Inom den lägre odlingsy-
tan i sydväst påträffades spår av plöj-
ning eller årderbruk i den underlig-
gande sanden. Spåren var förhållan-
devis breda och bör vara gjorda med 
en mindre plog. Foto från väster. Foto 
Blekinge museum.
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Röjningsröset hade i plan en ojämnt oval form med en storlek av 4,7x2,2 m. Det var 
orienterat i riktningen nordnordväst–sydsydost. Röjningsstenen var upplagd mellan 
större markfasta stenar vilket gjorde röset svårt att avgränsa. Stenstorleken i röset varie
rade mellan 0,1 och 0,3 m i diameter.

Vid undersökningen togs ett 9 m långt och 1,4 m djupt schakt upp i rösets längd
riktning varvid rösets västra sida togs bort. I sektionen kunde man se att röjningsrö
set överlagrades av ett mörkbrunt, kraftigt humöst, sandigt lager med odlingskarak
tär (figur 258–260). Röset var flackt och skiktet med upplagd sten hade en tjocklek av 
0,1–0,3 m. Fyllningen mellan röjningsrösets stenar utgjordes av brungrå, något ur
lakad, måttligt humös sand. Röjningsröset var anlagt ovanpå en äldre markyta med 
gråbrun, måttligt humös sand och grus med inslag av sten och även av skärvsten. 
Under denna äldre markyta fanns en sandig ljusgul silt, därunder ett liknande lager 
men med kraftiga järnutfällningar och underst en sandig ljus silt med större stenar. 
Lagerbilden gav alltså intryck av att stenröjningen har skett i samband med en initial 
stenröjning och att odlingen sedan fortsatt på ett sådant sätt att röjningsröset täckts 
över med odlingsjord.

Figur 257 Den högre belägna, sydös-
tra odlingsytan var stenig och hade 
förmodligen varit mer extensivt ut-
nyttjad. Foto taget mot norr under 
avbaningsarbetet. Foto Blekinge 
museum.

0 1 2 m

Figur 258 Sektion mot öster genom 
röjningsröset A9231 som var anlagt 
under tidig medeltid. Grönt: förna/
grästorv. Mörkbrunt: odlingslager, 
svartgrå humös sand. Ljusbrunt: som 
ovan men måttligt humös, rösefyll-
ning ovanpå äldre markyta. Blått: 
hård sandig silt. Turkos: som ovan 
men med järnutfällningar. Gult: san-
dig ljus silt med större stenar. Ljuslila: 
störning. Röd och grön punkt är jord-
prover. Skala 1:50.
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Figur 259 Röjningsröset A9231 var 
ett av flera små röjningsrösen som 
var uppkastade inom en yta med 
många markfasta stenar. Foto från 
nordväst. Foto: Blekinge museum.

Figur 260 Röjningsröset A9231 i pro-
fil. Den röjda odlingsytan har legat till 
höger i bild på krönet av höjdpartiet. 
Foto taget från väster. Foto: Blekinge 
museum.

Tabell 92 14C-dateringar från röjningsröse A9231.

Lab nr 14C år BP Anl Anl typ Material δ13C ‰ Kal 1σ Kal 2σ

Ua-44192 903±32 A9231, S delen Röjningsröse Träkol, asp -27,4 1040–1100 AD 1030–1210 AD 
      1110–1180 AD 
Ua-44193 880±32 A9231, N delen Röjningsröse Träkol, björk -26,5 1050–1080 AD 1030–1230 AD 
      1150–1220 AD

Marken närmast omkring röjningsröset var förhållandevis stenbunden. Den högre 
belägna platån söder om röjningsröset var däremot mer stenfri och det bör ha varit här 
som själva odlingsytan legat. Det odlingslager som överlagrade röjningsstenen i A9231 
bestod antagligen av åkerjord som dragits ut från denna yta.

Jordprov för daterande material togs i två lägen under röjningsstenen på den äldre 
markytan. Ett prov togs i den södra och ett i den norra delen av röjningsröset. Båda 
proven innehöll förhållandevis mycket träkol för att vara från en röjningsrösemiljö. Det 
fanns björk och ek i båda proven samt asp i det ena (bilaga 14b). Båda kolproven analy
serades och gav samstämmiga 14Cdateringar inom tidsspannet 1030–1230 e Kr (tabell 
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92). Detta tyder på att stenröjningen i den övre delen av området inte var förhistorisk 
utan tog sin början under tidig medeltid. 

A66552, röjningsröse
A66552 var ett mindre röjningsröse som låg i undersökningsområdets sydligaste del vid 
gränsen för det avbanade området. Röset låg i den nedre delen av en sluttning vid över
gången till en yta med planare mark.

0 1 2 m

Figur 261 Sektion mot sydväst 
genom det mindre röjningsröset 
A66552. Röjningsröset var uppkas-
tat i den övre delen av odlingslagret 
och bör vara förhållandevis sent. Till 
vänster syns en förhistorisk härd 
(blå) anlagd på den äldre markytan. 
Grönt: förna. Ljusbrunt: odlingslager, 
svartgrå humös sand. Mörkbrunt: grå 
måttligt humös sand med småsten, 
botten av odlingsyta. Ljusgult: gul-
brun sand, fläckvis humöst. Orange: 
ljus gulgrå silt. Skala 1:50.

Figur 262 Det mindre röjningsrö-
set A66552 var en av många små an-
hopningar av röjningssten. Foto ta-
get före undersökningen från väster. 
Foto: Blekinge museum.

Figur 263 Profil genom det mindre 
röjningsröset A66552. Stenen var 
upplagd i den övre delen av det dis-
tinkta mörka odlingslagret. Foto mot 
sydväst: Blekinge museum.
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Röjningsröset var upplagt mot en större markfast sten och hade en storlek av 2,0x1,6 
m. Det hade en höjd av 0,2 m och en svagt välvd profil. Röjningsstenen hade en storlek 
av 0,1 till 0,2 m och röset var nästan helt övertorvat. Invid röjningsröset fanns en större 
stubbe som kan ha deformerat röset något. Ett 7 m långt och 1,2 m djupt schakt gräv
des där röjningsrösets norra del togs bort. I sektionen kunde man se att den röjda stenen 
låg förhållandevis ytligt i den övre delen av ett mörkbrunt, kraftigt humöst sandlager 
som var odlingspåverkat (figur 261–263). Odlingslagret hade under röjningsstenen en 
tjocklek av 0,2 m. Under detta lager fanns ett tunnare grått skikt med måttligt humös 
sand och inslag av spridd småsten. Även detta lager var odlingspåverkat och utgjorde 
förmodligen botten av odlingslagren. Under dessa fanns en gulbrun sand med fläckvisa 
humösa inslag som övergick i en orörd, ljust gulgrå sand.

Lagerbilden visar att röjningsröset blivit uppkastat under en förhållandevis sen od
lingsfas. Strax öster om röjningsröset fanns en härd. Denna låg under odlingslagren och 
var nedgrävd i den underliggande opåverkade sanden. Härden låg alltså på en stratigra
fiskt äldre nivå än röjningsröset och hörde förmodligen samman med andra förhisto
riska härdar som fanns i undersökningsområdets sydvästra del, varav några daterats till 
yngre bronsålder. Jordprov togs i lagret under röjningsstenen men dessa valdes ej ut för 
analys. Liksom A358 bör röjningsröset A66552 höra samman med en förhållandevis sen 
odling. Stenröjningen invid A66552 bör ha skett inom den planare ytan väster om röj
ningsröset. Denna yta var till skillnad från odlingsytorna intill A358 dock långt ifrån 
helt stenröjd. Även om stenröjningen intill A358 alltså bör ha skett förhållandevis sent 
så har den här inte resulterat i några större stenfria ytor lämpade att brukas med plog.

Långschaktet 66550
Eftersom det föreföll finnas odlingslager inom hela den södra delen av undersöknings
området, inklusive höjdpartiet i sydost, bedömdes det relevant att ta upp en djupgrävd 
långprofil för att kunna följa odlingslager och stenröjning. I den långa sluttningen i un
dersökningsområdets sydöstra del fanns lämningar från olika perioder och denna yta 
lämpades sig därför inte för något sådant långschakt. Istället valdes att ta upp ett separat 
schakt i ytan strax söder om den avbanade delen av undersökningsområdet. Schaktet 
sträckte sig från de övre partierna vid undersökningsområdets östra gräns och ned mot 
ett lägre parti i den västra delen (figur 251). I den västligaste delen anslöt schaktet till en 
flack ansamling med förhållandevis grov röjningssten. Schaktet hade en längd av 40 m 

Tabell 93 Beskrivning av odlingslager och lagerbild i långschaktet 66550.

Läge Lagerbild och lagerdjup (m) Tolkning

Östra delen Förna 0–0,10 Odlingspåverkan längs hela partiet 
 Svartgrå humös sand, odlingslager med inslag av 0,05 till 0,1 stora stenar i  med djupast odlingslager i högsta 
 botten, djup 0,10–0,35 partiet. Viss ansamling av sten i  
 Grusig/sandig rostjord 0,35–0,65 odlingslagrets botten.   
 Grusig sand ej rostjord, 0,65–0,75     
 Grusig/sand rostjord 0,75–0,8     
 Ljus silt med sten 0,8–1,2 ned till schaktbotten 
Mittdelen Förna 0–0,05 Odlingspåverkan längs hela   
 Svartgrå humös sand, odlingslager med inslag av mindre sten i botten, sluttningen men något grundare än 
 djup 0,05–0,25 ovan. Ansamling av sten i  
 Gråbrun sand 0,25–0,45 odlingslagrets botten.   
 Sandig rostjord 0,45–0,65     
 Ljusgrå silt 0,85–1,2 ned till schaktbotten. 
Västra delen Förna 0–0,05 Odlingspåverkan längs hela   
 Gråsvart humös sand, odlingslager med större påförda stenar i lagrets  avsnittet. Den grövre  
 övre del, 0,05–0,25 röjningsstenenvar upplagd ovanpå  
 Sandig rostjord 0,25–0,40 odlingslagret och bör vara från en 
 Ljusgrå silt 0,40–1,0 ned till schaktbotten. sen stenröjning.
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och ett djup av 1,2 m. Någon profil ritades inte, utan lagerföljden beskrevs endast i text. 
I tabell 93 finns en sammanfattning av lagerbilden.

Trots att det syntes få synliga spår av stenröjning i schaktets närhet så kunde man 
konstatera att det fanns ett kontinuerligt odlingslager längs hela sluttningen. Detta 
stämmer väl med storskifteskartans bild av att undersökningsområdet varit uppodlat i 
sin helhet. Den större röjningsstenen längst i väster var upplagd ovanpå odlingslagret 
och bör vara resultatet av en sen stenröjning i området.

SKIFTESGRÄNSEN
Skiljet mellan dagens skogsmark och åkermark utgörs av en gräns som går tillbaka till 
enskiftet 1816 (figur 249–251). Som tidigare nämnts visar enskifteskarta på två parallella 
gränslinjer med ett mindre mellanrum. Den långsmala mellanliggande ytan har vid 
skiftet förmodligen reserverats som allmänt ägd mark, möjligen för en väg eller fägata 
som skulle göra det möjligt för olika brukare att nå sina marker. Den norra gränslinjen 
var markerad av en stenmur, medan den södra markerades av ett nedgrävt dike och en 
upplagd vall, A38654 (figur 264). Hägnader och gränsdiken med en sådan uppkastad 
vall brukar kallas gropvall eller gropavall. Ytan mellan stenmuren och gropavallens yttre 
kant hade en bredd av 7 m. Stenmuren och gropavallen fortsatte längs skiftesgränsen 
ytterligare 90 m väster om undersökningsområdets gräns men upphörde därefter. Åt 
öster gick den att följa åtminstone 150 m utanför undersökningsområdet.

Vid förundersökningen togs ett 7 m långt schakt upp tvärs över gränsytan så att 
man fick en sektion från stenmuren och genom gropavallen. Man kunde då se att 
den försänkta delen av gropavallen haft en smal, djupare del längst i söder, som se
nare fyllts igen. Denna hade en bredd av 1 m och ett djup av ca 1,2 m. Ovanför denna 
fanns den 3 m breda, men grundare, försänkta ytan som syntes i terrängen (Rude
beck m fl 2010a:22).

SENTIDA STENRÖJNING
I undersökningsområdets södra del fanns även spår av stenröjning som bör ha ägt rum i 
sen tid. Omedelbart söder om undersökningsområdet fanns en flack yta med större röj
ningssten. Enstaka stenar bör ha varit upplagda av grävmaskin, men det fanns även mer 
djupt liggande röjningssten. Som tidigare nämnts togs ett långschakt upp från det hög
sta partiet i öster och ned mot de lägre delarna i väster (figur 251). Längst i väster anslöt 
detta schakt till en flack ansamling med större röjningssten. Det kunde här konstateras 
att stenen var upplagd ovanpå odlingslagret och att röjningen därför bör ha skett sent.

Vid förundersökningen påträffades även en hög med löst upplagd röjningssten i un
dersökningsområdets sydvästra del (figur 265). Denna stenansamling, som vid förun
dersökningen fick beteckningen A16055 (i figur 251 benämnd ”stentipp med skrotsten”), 
upptog en yta av 16x6 m. I den södra delen hade stenhögen en höjd av 0,6 m medan den 

Figur 264 Profil mot väster genom 
skiftesgränsen och gropavallen 
A38654, sedd från väster. 1: förna och 
humös sand. 2: ljusbrun påförd sand. 
3: mörk torvig sand. 4: ljus brungrå 
sand. 5: brunorange sand med inslag 
av grovsand. 6: ljus kompakt sand. 7: 
mörkgrå melerad sand, fyllning i ut-
grävt parti. 8: ljus orangebrun sand. 
PM 17461 är ett jordprov. Skala 1:50.
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norra delen var lägre och främst utgjordes av en flack sträng med skrotsten. Den rika 
förekomsten av skrotsten i hela anläggningen visade att man huggit sten på platsen. När 
man vid förundersökningen tog bort det övre skiktet av löst liggande sten framträdde 
några större stenar med en diameter av 0,3 till 0,5 m. Dessa föreföll bilda en rund krets 
med en diameter av 6,5 m. Man misstänkte då att detta skulle kunna vara en stensätt
ning som täckts över med en sentida stentipp.

Vid slutundersökningen togs kvarvarande skrotsten och löst liggande sten bort för 
hand. Man kunde då konstatera att det inte fanns någon underliggande stensättning. 
Även de större stenar som först såg ut att kunna vara en kantkedja visade sig vara upp
lagda direkt ovanpå odlingslagret. Det dolde sig alltså varken någon stensättning eller 
något äldre röjningsröse under röjningsstenen utan stenansamlingen var ett resultat av 
stenhuggeri och sentida stenröjning.

Figur 265 Vad som vid förundersök-
ningen framstod som en övertäckt 
stensättning visade sig helt och hål-
let vara sentida odlingssten och 
skrotsten från stenhuggeri. Foto mot 
sydväst: Blekinge museum.
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ODLINGSSPÅR I ÅKERMARKEN
Undersökningsområdets norra del utgjordes av i nutid brukad åker och här fanns få 
rester av tidigare odling bevarade. Trots det kunde man här konstatera de förmodligen 
äldsta odlingsspåren inom området i form av årderspår. Dessa påträffades under kul
turlagret L3400 där de avtecknade sig i botten av kulturlagret mot den underliggande 
ljusa sanden (figur 266). Årderspåren upptog en 8x5 m stor yta inom kulturlagrets norra 
del. Spåren låg förhållandevis tätt med ungefär 10–15 årderspår per m2 och dessa hade 
en bredd av mellan 1 och 6 cm. Av spåren var ca tre fjärdedelar ristade i riktningen syd
sydväst–nordnordost, medan övriga var tvärställda. Det faktum att spåren var så pass 
smala och ofta inte särskilt långtgående tyder på att de åstadkommits med årder och inte 
med plog. Kulturlagret innehöll fynd från järnålder och det fanns stolphål och härdar 

Figur 266 Under kulturlagret L3400 
fanns årderspår som avtecknade sig 
i den ljusa sanden. Ett schakt i kul-
turlagrets norra del. Foto mot väs-
ter: Blekinge museum.
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under lagret och stolphål och härdar som grävts genom lagret. Detta innebär att årder
spåren härrör från järnåldersboplatsens brukningstid.

I åkermarkens sydvästra sida fanns några större sentida störningar, bl a en ca 3 m bred 
och 15 m lång störning, A9972, där markägaren kunde upplysa om att man tidigare ta
git bort odlingssten (jfr figur 251). På ett flygfoto från 1965 kan man se att det då fortfa
rande fanns kvar en stengärdesgård som gick i nordsydlig riktning (se figur 56 i kapitlet 
Ett mellanmesolitiskt kulturlager med hyddlämningar, A25000). Anläggningen 9972 och 
intilliggande störningar var troligen spår efter denna borttagna gärdesgård Sannolikt 
sprängdes då också de två fristående stenblocken, som varit placerade i de mellanmeso
litiska kanotrännorna. Dessa hade legat 5–10 m öster om stengärdesgården.

Inom ytan fanns även några diken, men dessa var ganska få vilket bör bero på att 
platsen varit naturligt väldränerad (figur 246 & 251). Ett av dessa diken avvek genom att 
ha en något svängd form och genom att det var stenfyllt. Diket var över 50 m långt. En 
del av diket undersöktes och man kunde då konstatera att det hade ett djup av 0,25 m. 
Fyllningen bestod av brunsvart, torvaktigt material samt rikligt med sten, som var för
hållandevis noggrant lagd i diket. Vissa stenar hade lavar på sig vilket tyder på att man 
använt sten från en äldre stenmur eller odlingsröse som fyllning. Diket gav därför ett 
förhållandevis sent intryck. Till detta dike anslöt ytterligare två diken med östvästlig 
riktning. De var dock raka och smala och föreföll vara grävda som täckdiken redan från 
början. Dessa spår efter dikning och stenröjning hörde samman med den sena uppod
lingen av området under 1900talet.
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Tony Björk, Mikael Henriksson, Fredrik Larsson, Carl Persson, 
Elisabeth Rudebeck och Johan Åstrand

Vid den arkeologiska undersökningen på Lussabacken norr dokumenterades lämningar 
från flera olika tidsperioder mellan omkring 9000 f Kr till modern tid. Området mel
lan Lussabacken och Vesan, som periodvis varit en del av Östersjön, har uppenbarligen 
varit attraktivt under flera olika skeden och under mycket olika miljöförutsättningar.

Genom de paleoekologiska undersökningarna, studierna av LIDARkartorna och 
undersökningen av de arkeologiska lämningarna har de lokala landskapsförändringarna 
klarlagts. Dessa förändringar har varit genomgripande så tillvida att landskapet flera 
gånger har omgestaltats under relativt kort tid. Därmed har också förutsättningarna 
för människors liv skiftat, ibland mycket drastiskt.

Spåren efter mänsklig aktivitet som dokumenterats på platsen kan översiktligt in
delas i nio kronologiska faser. Fasindelningen är ett resultat av en sammanvägning av 
lämningarnas karaktär, stratigrafiska iakttagelser, strandförskjutning, paleoekologiska 
analyser, fynd och 14Cdateringar. De perioder som dominerar i såväl anläggnings som 
fyndförekomst är tidigmesolitikum, mellanmesolitikum, mellanneolitikum, bronsålder 
och romersk järnålder–tidig vendeltid.

Fas 1 – Tidigmesolitikum (tidig preboreal tid)
Spåren av de äldsta aktiviteterna på platsen fanns i den nordligaste delen av lokalen, på 
en nivå av mellan 0,9–1,4 m ö h. Inom området påträffades fyra koncentrationer av sla
gen flinta (lager A15090). En fördjupad analys kunde påvisa en stratigrafisk uppdelning 
i den större av dessa koncentrationer och därmed kunde åtminstone fem olika koncen
trationer urskiljas. Fyndspridningen i den understa koncentrationen (F) påvisade ex
istensen av en hydda. Fyndmaterialet är varierat, vilket tyder på att många olika ak
tiviteter utförts på platsen. Sannolikt härrörde hyddlämningen från en bosättning på 
platsen under några månader. Eftersom organiskt material saknades finns det inga 14C
dateringar av hyddlämningen. Likheter med lämningar på de näraliggande lokalerna 
Damm 6 och Bro 597, som undersöktes inom E22projektet, samt typologiska drag i det 
litiska materialet tyder på en datering till 9000 ± 400 f Kr. Samtliga dessa fyndplatser 
hade legat i anslutning till den insjö som vid denna tid, före Ancylustransgressionen, 
funnits i Vesanbassängen.
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Fas 2 – Tidigmesolitikum (sen preboreal tid)
Stratigrafiskt och rumsligt separerade från den ovan beskrivna hyddlämningen (F) i la
ger A15090 fanns fyra mindre flintkoncentrationer (A, C, D & E), som sannolikt här
rörde från relativt kortvariga aktiviteter. Spridningen av flinta i ett par av dessa tyder 
på förekomsten av hyddor. 14Cdateringar av träkol från ett par anläggningar i anslut
ning till dessa koncentrationer tyder på att de var från slutet av den period då Vesan var 
en insjö, alldeles innan Ancylustransgressionen (figur 267). Ytterligare fynd från denna 
period har inom E22projektet påträffats på lokalen Norje Nordansund.

Längre söderut inom undersökningsområdet, på en höjd av ca 3 m ö h, återfanns yt
terligare två fyndkoncentrationer. I lager 17600 fanns en koncentration av slagen flinta, 
kol och sot. Fyndkontexten har tolkats som en hyddlämning av tämligen kortvarig na
tur (hydda 1). Koncentrationen som benämndes lager 33479 var mer påverkad av olika 
formationsprocesser, men trots det väl avgränsad. Förutom dessa tydliga koncentratio
ner fanns typologiskt likåldriga flintor spridda i sluttningen mot norr (i lager A7060). 
Fynden från lager 17600 och lager 33479 påträffades i sand, som av allt att döma hade 

Figur 267 Kalibrerade dateringar av 
prover från tidig- och mellanmesoli-
tiska lämningar på Lussabacken norr.
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avsatts i samband med Ancylusstransgressionen och 14Cdateringar till århundradena 
runt 8400 f Kr tyder på att bosättningarna hört samman med fallande vattennivåer i 
Vesan. Sammantaget ger fynden intryck av tämligen kortvariga aktiviteter i en miljö 
som med tiden blivit allt mer skärgårdslik.

Fas 3 – Mellanmesolitikum (tidig atlantisk tid)
Ancylusregressionen medförde att Vesanbassängen under ca tusen år åter blev en insjö. 
Omkring 6600 f Kr nådde det stigande Littorinahavet Lussabacken. Platsen var nu be
lägen i ett kommunikativt och ekologiskt bra läge. Tiden mellan 6600 och 6000 f Kr 
var den mest dramatiska perioden under holocen vad det gäller förändringar i klimat 
och strandlinjer. Dessutom påverkades Blekinge, åtminstone indirekt, av den tsunami 
som drabbade Västerhavet.

Lämningarna från denna period, ca 6500–6300 f Kr (figur 267), utgjordes av ett kul
turlager (lager 25000) med ett antal mycket välbevarade hyddor och två troliga kanoträn
nor. När hyddorna anlades var de belägna på 2,5–3 m ö h, i anslutning till det snabbt sti
gande havet. Den regression, med påföljande sandflykt, som ägde rum ca 6300 f Kr, och 
den transgression som följde strax därefter kapslade in hyddorna i tjocka lager av grus 
och sand. På grund av hyddornas kraftiga konstruktion och de ovanligt stora härdarna 
har de tolkats som vinterbostäder. Tolkningen stöds av slitspårsanalyser av det mycket 
fragmenterade fyndmaterialet, som avslöjat att flintan i en av hyddorna under en längre 
tid trampats omkring i ett golvlager. Det faktum att endast sydvästskandinavisk flinta 
använts i hyddorna tyder på att kontakterna längs kusten mot sydväst varit intensiva.

Fas 4 – Senmesolitikum (sen atlantisk tid)
I områdets södra del på en höjd av 7–8 m ö h påträffades slagen flinta och en bergarts
yxa i transgressionssand (lager 105 & 104). Eftersom fynden påträffades i anslutning till 
Littorinatransgressionens högsta nivå torde fynden härröra från senmesolitisk tid. Detta 
dateringsförslag stöds också av tekniska drag i flintmaterialet samt av en OSLdatering 
av sanden, lager 104, till 5389 ± 400 f Kr. Fynden hade deponerats på nordvästra sidan 
av vad som då var en stor ö. Platsen var exponerad för nordliga vindar men skyddad från 
det öppna havet. Sannolikt emanerar fynden från tillfälliga aktiviteter i omedelbar an
slutning till den dåvarande strandlinjen.

Fas 5 – Mellanneolitikum (subboreal tid)
I södra delen av lokalen påträffades på nivåer mellan 6 och 8 m ö h ett kulturlager med 
slagen flinta (lager 101), malstenar och mellanneolitisk keramik. Bland keramiken finns 
skärvor som karaktäriserats som gropkeramik och stridsyxekeramik. I anslutning till 
lagret fanns ett stort antal anläggningar, såsom 2–3 hyddlämningar, gropar, härdar och 
stolphål. I samband med rapportarbetet tolkades en stolphålskoncentration som spår 
efter ett mesulahus. De försänkta hyddlämningarna innehöll rikligt med flinta och även 
mellanneolitisk keramik. 14Canalyser av träkol från hyddorna gav dateringar till äldre 
bronsålder, men själva hyddkonstruktionerna var sannolikt från mellanneolitikum. Me
sulahuset har, på grundval av fyndspridningen och stratigrafiska förhållanden, prelimi
närt daterats till stridsyxekultur, men hustypen förekom även under fas I–II av brons
åldern och det är inte uteslutet att det istället var från denna tid.

Förekomsten av gropkeramik och stridsyxekeramik i separata anläggningar inom bo
platsområdet tyder på att grupper av människor med keramik av respektive typ vistats 



366

Lussabacken norr

366

Lussabacken norr

på platsen vid olika tillfällen under perioden. Sannolikt härrörde den gropkeramiska 
bosättningen från tiden då havet stod som lägst, ca 2700–2600 f Kr. Detta återspeg
las av keramikfynd och en grop, belägna längre norrut inom undersökningsområdet, 
på nivåer under 4 m ö h. En 14Cdatering av träkol från en äldre marknivå belägen på 
4,2 m ö h till 2780–2480 f Kr talar också för att vattennivån vid åtminstone något till
fälle under mellanneolitikum varit lägre än 4,5 m ö h. Bosättningen från stridsyxekul
tur kan, utifrån keramiktypologin, dateras till mitten eller slutet av mellanneolitikum 
B, från ca 2600 eller därefter.

Fas 6 – Bronsålder (sen subboreal tid)
Platsen låg i början av bronsåldern på en stor ö, motsvarande det senare Listerlandet, 
utanför fastlandet. Havet sjönk relativt snabbt under loppet av bronsåldern från en nivå 
på ca 4 m till ca 1 m över dagens havsyta. Som senast i slutet av perioden fick den forna 
Listerön en tydlig förbindelse med fastlandet.

De äldsta beläggen från denna fas är tre 14Cdateringar av träkol av lind och ek från 
hyddorna i undersökningsytans södra del (figur 268). Hyddorna har utifrån fynden tol
kats som mellanneolitiska. 14Cdateringarna spänner över period I och början av period 
II av äldre bronsålder och tyder på att människor vistats i området strax innan byggan
det av den skärvstenshög som uppfördes i undersökningsområdets sydligaste del. Högen 
innehöll ett brandlager utan brända ben i botten, en stenkammare med en malsten och 
tre halvcirklar av mindre stenar utanför kammaren. Högen dateras till period II–III och 
tolkas som ett rituellt monument eftersom det saknades såväl gravar som boplatsmate
rial i den. Monumentet kopplas kronologiskt, funktionellt och rumsligt till den rituella 
miljön med monumentala gravhögar på Lussabacken. Den direkta kustanknytningen 
framhäver framför allt skärvstenshögens exponering ut mot en trolig kustfarled inom
skärs Listeröarna under den första halvan av bronsåldern.

Strax väster om skärvstenshögen fanns ett härdområde som entydigt daterats till ett 
senare skede av fasen, yngre bronsålder period V–VI. Härdområdet tolkas som läm
ningar efter rituella aktiviteter i skärvstenshögens närområde, ett par århundraden ef
ter att den uppfördes. Den rituella miljön var i bruk under lång tid och innehållet för
ändrades under den aktiva brukningstiden. Det ska framhållas att det finns en lucka i 
dateringarna om 150–200 år, som grovt sett motsvarar period IV, då det inte verkar ha 
försiggått några aktiviteter på platsen. Betydelsen av detta är dock svårbedömd eftersom 
undersökningsytan endast utgjorde en liten del av Lussabacken som helhet.

Figur 268 Kalibrerade dateringar av 
prover från hyddor, skärvstenshögen 
och härdar på södra delen av Lussa-
backen norr.
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Fas 7 – Förromersk järnålder (tidig subatlantisk tid)
Den förromerska järnåldern avspeglar sig genom tre 14Cdateringar (figur 269) samt 
några fynd av keramik, bland annat från kärl med rabbad yta. En av dateringarna var 
från en härd i områdets södra del medan de två andra var från öppna kontexter, ett 
gränsdike och markytan under ett röjningsröse. Förmodligen har även de sistnämnda 
dateringarna sitt ursprung i träkol från boplatslämningar. De tre 14Cdateringarna kom 
från den lägre delen av skogsmarken men var rumsligt tydligt åtskilda från bronsålders
lämningarna i undersökningsområdets sydligaste del. Keramikfynden var spridda inom 
järnåldersboplatsen men hade främst anknytning till den södra och östra delen. Några 
huslämningar med möjlig anknytning till denna fas påträffades inte. Vid denna tid hade 
Vesan övergått från att ha varit ett sund till att bli en lagun som dock fortfarande stod 
i direkt förbindelse med havet.

Fas 8 – Romersk järnålder–vikingatid (subatlantisk tid)
Perioden från Kristi födelse och fram till järnålderns slut har delats in i tre delfaser som 
i presentationen nedan har getts underbeteckningarna 8A, 8B och 8C. Under denna 
period omvandlades Vesan från havslagun till insjö. När Vesan snördes av från Öster
sjön är oklart. Förekomsten av ett båthus på platsen tyder dock på att detta inte skedde 
förrän vid järnålderns slut.

FAS 8A – ROMERSK JÄRNÅLDER
Denna fas återspeglas främst genom tre 14Cdateringar av organiskt material från an
läggningar ingående i hus 3, 4 och 6 (figur 269). Dateringarna ligger nära varandra i 
tid och faller inom tidsperioden 50–340 e Kr. De överlappar vid 2σ under tidsperioden 
80–260 e Kr. De stolpburna långhusen var alla av underbalanserad typ och kan even
tuellt härröra från yngre romersk järnålder, men troligare från folkvandringstid–ven
deltid (fas 8B). Man kan notera att två av dateringarna från denna fas gjordes på förkol
nade sädeskorn. Sådana påträffas oftast i husmiljöer, vilket gör det rimligt att anta att 
det funnits bebyggelse på platsen under perioden. Båthuset, hus 4, har en 14Cdatering 
från ett mellanlager som visade på romersk järnålder och en stor del av den keramik 
som påträffades i fyllningen bestämdes till äldre järnålder. Dateringen och fynden kom 
dock inte från botten av båthuset och de hör sannolikt samman med omdeponerade la
ger. Av keramiken fanns endast ett fynd som bestämdes till perioden yngre förromersk 
järnålder eller äldre romersk järnålder. Detta kom från grophuset, hus 5, som därmed 
kan härröra från detta skede. Det är möjligt att fas 8A markerar inledningen av en fast 
bosättning på platsen, men detta är svårbedömt.

Figur 269 Kalibrerade dateringar av 
prover från boplatslämningar och 
odlingslämningar som daterats till 
förromersk järnålder och romersk 
järnålder på Lussabacken norr.
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Figur 270 a) Kalibrerade dateringar 
av prover från boplatslämningar som 
daterats till folkvandringstid och ti-
dig vendeltid på Lussabacken norr. 
b) Dateringar till folkvandringstid 
och tidig vendeltid på kalibrerings-
kurvan. Som framgår av figuren sam-
manföll flera dateringar med en platå 
i kurvan, vilket gör dateringarna min-
dre precisa.

a)

b)
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FAS 8B – FOLKVANDRINGSTID–TIDIG VENDELTID
Fas 8B omfattar perioden folkvandringstid och tidig vendeltid (figur 270a). Under denna 
fas av järnåldern var användningen av platsen som mest intensiv. En eller möjligen två 
gårdar fanns då inom undersökningsområdet. Bland 14Cdateringarna är denna fas tyd
ligt dominerande. Som framgår av figur 270b sammanfaller tio dateringar med en platå i 
kalibreringskurvan, vilket gör dateringar till mellan ca 400 och 550 e Kr mindre precisa.

Både förkolnade sädeskorn från stolphålsfyllningar och träkol från härdar, stolphål 
och avfallsgropar har daterats. Från hus 3, 4 och 6 finns dateringar till denna fas, men 
från alla dessa sammanhang finns även dateringar till romersk järnålder. Om man ser 
till hustypologin så finns det faktorer som talar för en datering av de tre långhusen 3, 6 
och 7 till denna fas och utifrån de stratigrafiska sammanhangen är det troligt att också 
båthuset, hus 4, var från samma tid. Det finns inte något fyndmaterial som entydigt 
kunnat knytas till denna fas. Fynden av silkärlsfragment kan dock härröra från peri
oden. Kunskapen om folkvandringstida vardagskeramik är begränsad och eventuellt 
kan det finnas keramik från denna period bland den keramik som bedömts höra till 
äldre järnålder.

FAS 8C – SEN VENDELTID–VIKINGATID
Fasen representeras enbart av två 14Cdateringar, varav den ena var från en härd i den 
södra delen av järnåldersboplatsen och den andra från en anläggning i boplatsens norra 
del (figur 271). De daterade anläggningarna kunde inte knytas till några konstruktioner. 
De båda dateringarna är sannolikt spår av agrar verksamhet eller ett fortsatt utnyttjande 
av strandområdet. De få beläggen för aktiviteter under denna fas gör det troligt att det 
då inte fanns någon bebyggelse inom undersökningsområdet.

Fas 9 – Historisk tid (subatlantisk tid)
Detta skede har indelats i två delfaser 9A, som utgörs av medeltid, och 9B, som omfat
tar tidig modern och modern tid.

FAS 9A – MEDELTID
Spåren från platsens medeltida skede var begränsade och representerades enbart av tre 
14Cdateringar samt ett fynd av äldre rödgods. Samtliga tre 14Cdateringar ligger nära 
varandra i tid (figur 271). Två av dateringarna var gjorda på träkol från markytan un
der ett röjningsröse i områdets sydligaste del, vilket tyder på röjningsbränning under 
tidig medeltid. Ytterligare en 14Cdatering från samma period härrör från ett stolphål 

Figur 271 Kalibrerade dateringar av 
prover som daterats till vikingatid, 
medeltid och nyare tid från boplats-
lämningar och agrara lämningar på 
Lussabacken norr.
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i stolphålskoncentrationen hus 1–2. Möjligen kan det ha funnits någon konstruktion 
inom det området under denna fas, men på grund av att stolphålskoncentrationen var 
svårtolkad är detta osäkert. De sparsamma medeltida spåren tyder främst på agrar verk
samhet i området.

FAS 9B – TIDIG MODERN OCH MODERN TID
Ett par 14Cdateringar visar på aktiviteter på platsen under denna fas (figur 271). Fram 
till tiden för storskiftet och enskiftet låg området inom byn Ysanes inägomark. Enligt 
de historiska kartorna har så gott som hela den naturligt dränerade ytan tidigare varit 
uppodlad, trots att området låg utanför byns åkergärden. Förmodligen har dock områ
dets viktigaste funktion legat i slåttermarken, medan odlingen antagligen haft låg in
tensitet och kanske utförts med långa trädor. I slutet av skedet genomfördes sänkningen 
av Vesan och de låglänta slåttermarkerna omvandlades då till åkermark.

Kommentar
Med ovanstående presentation av de faser från vilka det finns tydliga spår av mänsk
liga aktiviteter på platsen så ser vi att läget vid Lussabacken norr uppenbart har haft 
en stor attraktionskraft under lång tid. Genom fasindelningen framgår det tydligt att 
Vesans och havets nivåförändringar har varit avgörande förutsättningar för mänskliga 
aktiviteter under vissa tidsperioder och under andra en starkt begränsande faktor. Plat
sens attraktionskraft kan bland annat förklaras av att den tidvis erbjudit ett skyddat 
läge för att dra upp och förtöja båtar. Detta antyds av de topografiska förhållandena 
och berodde sannolikt på att här fanns en gynnsam kombination av lite djupare vatten 
med en brantare kustremsa än vad som var fallet för Vesans stränder i allmänhet, samt 
eventuellt en yttre, skyddande sandrevel; båda dessa förhållanden indikeras av LIDAR
kartor och flygfoton. Sannolikt har här funnits bra skydd mot vind och strömt vatten. 
Givetvis spelade fler faktorer in i varierande grad under olika tidsperioder, men under 
delar av mesolitikum och järnåldern har av allt att döma förhållandena varit optimala 
på platsen, t ex under tider då platsen legat i nära anslutning till antingen ett brett ut 
och inlopp eller ett farbart sund mellan Vesan och havet (se tolkningar och diskussioner 
i respektive kronologiskt avsnitt).
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Tidig- och mellanmesolitikum
De välbevarade lämningarna från mesolitisk tid på Lussabacken norr påträffades alla 
oväntat under slutundersökningen. Också huvuddelen av de mesolitiska fynden från 
lokalen Norje Nordansund (Ysane 47) var oväntade. Utredningarnas och förundersök
ningarnas tämligen dåliga träffsäkerhet när det gäller dessa mesolitiska lämningar kan 
delvis förklaras av att djupschaktning inte fick användas, eller endast användas i mycket 
begränsad omfattning, vid de förberedande undersökningarna. På grund därav var 
platsernas äldre topografi och komplexa stratigrafi inte klargjord då slutundersökning
arna inleddes. En annan förklaring är att boplatslämningarna inte var av den karaktär 
som man normalt förväntar sig. Grovt förenklat brukar stenåldersboplatser avslöja sig 
genom stora mängder litiskt material på topografiskt begripliga platser. Vanligen är 
dessa boplatser resultatet av många besök och varierade aktiviteter. Huvuddelen av de 
mesolitiska lämningarna på Lussabacken norr innehöll däremot begränsade mängder 
litiskt material och påträffades i oväntade stratigrafiska och topografiska lägen. Dessa 
båda förhållanden förklaras av snabbt förändrade yttre förhållande under de tider som 
fynden avsattes. Snabba transgressioner och klimatförändringar omgestaltade landska
pet och förändrade de ekologiska förutsättningarna. Samma naturliga processer som 
ständigt förändrade förutsättningarna för mänskligt liv hade både förstört och beva
rat de arkeologiska lämningarna. Som exempel kan nämnas att de extremt välbeva
rade mellanmesolitiska hyddorna i lager 25000 omgavs av lager där de enda spåren av 
människor var svallade, omdeponerade och patinerade flintor. Det som karaktärise
rade huvuddelen av de mesolitiska lämningarna var att de, ur ett arkeologiskt perspek
tiv, emanerat från kortvariga händelser och processer. Med viss överdrift skulle man 
kunna säga att de utgjorde ögonblicksbilder av olika mesolitiska världar. Som Lewis 
Binford påpekade innebär dock inte utmärkta bevaringsförhållanden att arkeologiska 
fyndplatser förklarar sig själva. Bra bevaringsförhållanden är dock en utmärkt förut
sättning för en socialt inriktad tolkning (Binford 1981). Detta påpekande är synnerli
gen relevant för de mesolitiska fynden från Lussabacken norr eftersom lämningarna 
endast speglade vissa aspekter och fragment av det mesolitiska livet. Den mesolitiska 
kulturen var ett nätverkssamhälle, där människor rörde sig över stora ytor. Rörelserna i 
landskapet styrdes, i bred mening, huvudsakligen av sociala överväganden. Människor 
samlades på vissa platser, för att sedan åter splittras upp i små grupper med varierande 
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sammansättning. Några av dessa platser hade genom lyckliga omständigheter kommit 
att bevaras på Lussabacken norr.

TIDIGMESOLITISKA BOSÄTTNINGAR
De äldsta spåren av människor på Lussabacken norr fanns i den undre delen av lager 
15090. Redskapsvariationen och spridningen av de brända flintorna i koncentrationen F 
tyder på varierade aktiviteter under en sammanhängande tidsperiod. Flintorna emanerar 
troligen från en hydda, där en familj bott under någon månad på sommaren. Fyndstruk
turen var mycket lik den på den näraliggande lokalen Bro 597, där det dessutom fanns 
en tydligt stenröjd yta som ytterligare stärker hyddtolkningen. Från samma tidsperiod 
emanerar också fynden från lokalen Damm 6, som tolkats som en transitplats där min
dre arbeten utförts (Björk m fl 2015). Samtliga dessa fyndplatser hade legat vid stranden 
av en forntida insjö (jfr figur 38). Fyndmaterialen från platserna ger ur ett tekniskt och 
typologiskt perspektiv ett tydligt paleolitiskt intryck. Eftersom området låg under vat
ten fram till Baltiska Issjöns tappning för ca 11600 år sedan kan emellertid fynden, en
ligt den konventionella periodindelningen, inte vara paleolitiska.

Ur ett kulturellt perspektiv var dock inte den hastiga uppvärmningen vid istidens 
slut en avgörande händelse. Eftersom landskapet endast långsamt beskogades kunde en 
paleolitisk kultur som karaktäriserades av stor mobilitet och jakt på migrerande klöv
vilt upprätthållas under en övergångsperiod. Vår kunskap om övergången mellan pa
leolitikum och mesolitikum i Sydskandinavien är begränsad och de övriga fynden från 
denna tid runt Östersjön är så få att de aktuella lämningarna från lokalerna Lussabacken 
norr, Damm 6 och Bro 597 inte kan passas in i någon, på förhand given, arkeologisk el
ler kulturell kontext.

För att sätta fynden i ett sammanhang bör den tids och rumsmässiga kontexten vid
gas. Att samhällena under perioden präglades av stor mobilitet understryks av att typo
logiskt/teknologiskt likartade material kan hittas i hela Sydskandinavien samt i det Bal
tiska området och norra Tyskland. Om man vill sätta fynden i ett bredare funktionellt 
och socialt sammanhang måste man söka sig bakåt i tiden. Likheterna står att finna i 
de paleolitiska kulturer som uppstod på de eurasiska stäpperna för ca 45 000 år sedan. 
Man skulle kunna säga att fynden utgör ett av de sista spåren av en kulturell anpass
ning till de extrema klimatförhållanden som rådde under slutet av den senaste istiden.

Delar av fynden från kulturlagren 15090, 33479 och hyddan i lager 17600 på Lussa
backen norr kan alla kopplas till en miljö som tydligt skiljt sig från den som beskrivits 
ovan. Det öppna landskapet hade ca 8500 f Kr ersatts av en allt tätare skog och land
skapet runt Lussabacken präglades av den stigande Ancylussjön. Fynden från den här 
tiden från såväl Lussabacken norr som lokalen Norje Nordansund (Fendin m fl under 
utgivning) emanerar från mer eller mindre tillfälliga aktiviteter utförda vid Ancylus
sjöns stränder. Fynden och lämningarna ger en bild av en kustbunden kultur, präglad 
av snabba förflyttningar. Mellansvenska boplatser från samma tid antyder en stark an
passning till resurser i Ancylussjön. Utifrån råmaterialval och vattenvägarnas begräns
ningar verkar det sannolikt att människorna som lämnat spår på Lussabacken norr rört 
sig runt södra Östersjön.

HYDDOR OCH KANOTRÄNNOR FRÅN MELLANMESOLITIKUM
De mellanmesolitiska hyddorna som påträffades vid Lussabacken norr ger en unik in
blick i hur byggnaderna såg ut och hur boplatsens interna uppdelning fungerat. I den 
fördjupade avrapporteringen av projektet kommer hyddområdet och hyddornas kon
struktion att analyseras mer ingående. I detta sammanhang kan man dock konstatera 
att hyddorna varit robusta och att konstruktionerna måste ha krävt en betydande arbets
insats. Anläggandet av rännor med stora stenar i är också ett tecken på hur människor 
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aktivt omgestaltat boplatsen. Såväl fyndspridningen som resultaten av slitspårsanalysen 
tyder på att hyddorna varit brukade vintertid och att få aktiviteter utförts utomhus. De 
semipermanenta hyddorna har legat vid en skyddad vik, inte långt från ett sund som 
lett ut till öppet vatten. Längre norrut låg lokalen Norje Nordansund, där samtida spår 
av aktiviteter av mer tillfällig karaktär påträffades.

Ungefär vid samma tid som då hyddorna byggdes blev den mesolitiska ekonomin 
i Sydskandinavien alltmer marint inriktad och mobiliteten minskade. Utifrån råma
terialvalen kan man ana att Lussabacken norr ingått i ett mönster av regelbundna för
flyttningar mellan sydvästra Skåne och Blekinge. Vid den tid då hyddorna byggdes 
inleddes en mycket turbulent tidsperiod som karaktäriserades av kraftiga klimatför
ändringar, snabba transgressioner och regressioner och en tsunami som, åtminstone 
indirekt, drabbade människorna i Blekinge. Under perioden öppnades också Öresund 
upp, vilket skapade nya kontaktvägar och gjorde Östersjön till ett saltare och betydligt 
mer näringsrikt hav.

PLATSERNA I LANDSKAPET
Som framgått ovan var de mesolitiska lämningarna som påträffades inom undersök
ningsområdet olika på många sätt. De hade legat i olika lägen i landskapet och fynden 
härrör från olika typer av aktiviteter. Eftersom de mesolitiska kulturerna var mobila 
fanns det bara en aspekt av varje tid bevarad på Lussabacken norr. Lämningarna från 
den äldsta tiden härrörde från bosättningar vid stranden av en insjö, belägen relativt 
nära kusten. För att få en bild av hur de samtida bosättningarna vid kusterna tedde sig 
får man söka sig till Bohuslän. Från den senare delen av preboreal tid finns det tydliga 
spår av relativt kortvariga aktiviteter i havsbandet, men de mer permanenta boplatserna 
saknas. Från tidig atlantisk tid finns det semipermanenta hyddor och aktivitetsytor kopp

Figur 272 De välbevarade mellan-
mesolitiska hyddorna och kanoträn-
norna i den västra delen av undersök-
ningsschaktet. Vy mot nordost. Foto: 
Blekinge museum.
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lade till havet, men bosättningar i inlandet saknas. Forskningen rörande mesolitikum 
präglas av att varje enskild arkeologisk undersökning endast fångar en aspekt av rörelse
mönstret hos den kultur som format det arkeologiska materialet. Alla mesolitiska boplat
ser är egentligen till sin natur transitplatser, som skall förstås i relation till andra platser.

De undersökta lämningarna på Lussabacken norr var ovanligt tydliga transitplatser, 
som kan relateras till det omgivande landskapet och till förändrade ekologiska förutsätt
ningar. De var också alla lätta att relatera till de kulturella förändringar som präglade 
mesolitikum. De äldsta lämningarna tillhörde en uråldrig tradition, präglad av långa 
förflyttningar och jakt på klövvilt. De välbevarade hyddorna hörde till de första tecknen 
på den marint präglade och alltmer bofasta tradition som förebådar neolitiseringen. Från 
tiden mellan dessa fanns spåren från en fortfarande mycket mobil men marint präglad 
kultur. De kulturella förändringarna hade olika geografisk utbredning. De äldsta fyn
den visar på kontakter över stora avstånd, de yngsta antyder en mindre öppenhet gent
emot omvärlden. Sekvensen av de kulturella uttrycken och de ekologiska nischer som 
utnyttjades är specifika för södra Östersjöområdet.

POTENTIAL FÖR FORTSATTA STUDIER
Eftersom fyndsammanhangen som beskrivits ovan i de flesta fall har ett högt källkri
tiskt värde har de en bred vetenskaplig potential. De har dessutom kunnat sättas i en 
paleoekologisk och landskapsmässig kontext, vilket ytterligare har ökat deras värde. Som 
framgått ovan är lämningarna väl lämpade för analyser av boplatsstruktur och aktiviteter 
på platsen. Den detaljerade förståelsen av handlingar och verksamheter öppnar också för 
en vidare förståelse av de mesolitiska människornas mobilitet och deras sociala nätverk.

Genom såväl etnografiska iakttagelser som arkeologiska resultat vet vi att det geo
grafiska perspektivet för mesolitikums del måste vara vidare än Vesanbassängen, Lister 
eller Blekinge. Människors rörlighet och storleken på deras sociala nätverk har varie
rat under mesolitisk tid. Under tidigmesolitisk tid rörde man sig över stora områden. 
Direkta förflyttningar på upp till 1 000 km har kunnat beläggas arkeologiskt (Zhilin 
2002; Kankaanpää & Rankama 2014). Rimligheten i dessa tolkningar stöds av etno
grafiska iakttagelser som exempelvis visat att en manlig Nunamiutindian under sitt liv 
kunde resa över en yta på 300 000 km2 (det nuvarande Sverige är 449 964 km2) (Bin
ford 2002:115). Denna bild kan jämföras med senmesolitikum, som var en tid präglad 
av betydligt större bofasthet där boplatserna ofta var mer varaktiga och belägna på stra
tegiska platser (Price m fl 2001; Grøn under utgivning). Skillnaden mellan den prebo
reala hyddan 1 och hyddorna i lager A25000 på Lussabacken norr är således inte bara en 
fråga om datering och funktionalitet. De olika hyddorna beboddes av människor som 
organiserade sina liv på mycket olika sätt.

Att de äldre lämningarna vittnar om stor mobilitet och de yngre antyder en semi
permanent bosättning stämmer väl med den generella utvecklingen ur ett globalt per
spektiv. Redan under den senare delen av istiden inleddes en diversifiering av de paleo
litiska ekonomierna. I samband med en befolkningsökning ledde denna diversifiering 
till uppkomsten av jordbruket i Levanten (t ex Stiner 2001). Denna process av ökad bo
fasthet och ett allt intensivare utnyttjande av många och varierade resurser brukar be
skrivas som the broad spectrum revolution (Flannery 1969). Även i norra Europa skedde 
en diversifiering och intensifiering av de mesolitiska ekonomierna (Clarke 1976). Det 
var dock inte någon unilinjär utveckling. Som exempel på vitt skilda anpassningar kan 
nämnas såväl intensivt utnyttjande av hasselnötter som en närmst total marin anpass
ning (Fischer m fl 2007; Holst 2010). Lämningarna från Lussabacken norr är väl ägnade 
att sättas in i detta breda sammanhang. De kan användas för att belysa hur människor 
interagerat i breda sociala nätverk. Genom att lämningarna i flera fall kan knytas till 
drastiska förändringar i omgivningen kan de också användas för att belysa hur männ
iskor mött dessa förändringar.
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Senmesolitikum vid strandlinjen
I transgressionssanden på den södra delen av Lussabacken norr påträffades spridda slagna 
flintor, från senmesolitikum i anslutning till Littorinatransgressionens högsta nivå. Flin
torna uppvisar ofta spår efter svallning. Sannolikt härrör fynden från jakt och fiske i 
omedelbar anslutning till strandlinjen. Fynden deponerades på den nordvästra sidan 
av vad som då var en stor ö. Det en gång exponerade läget, i kombination med att det 
endast var den högst belägna delen av lokalen som innehöll lämningar från denna tid, 
och prioriteringar under fältarbetet, gör att detta är den svagast representerade mesoli
tiska fasen från Lussabacken norr. Öster och nordost om undersökningsytan bedöms 
det kunna finnas förutsättningar för bättre bevarade lämningar från denna tid.

Mellanneolitiska nätverk och kulturprocesser i ett 
gränsområde
Undersökningen av de mellanneolitiska lämningarna på Lussabacken norr gav resultat 
som, tillsammans med resultat från andra lokaler som undersökts inom E22projektet, 
nyanserar bilden av mellanneolitikum på Listerlandet och visar på förekomsten av andra 
typer av platser än de stora boplatserna i Siretorpsområdet. I ett större perspektiv kan 
resultaten också bidra till diskussionen om den kronologiska relationen mellan olika 
keramikstilar och de med dessa associerade mellanneolitiska kulturgrupperna i södra 
Skandinavien. När det gäller detta är det framför allt två åtgärder som bör beaktas, dels 
behovet av att mer ingående analysera förekomsten av de olika mellanneolitiska kera
miktyperna och den relativa och absoluta dateringen av dessa, dels att analysera och re
videra keramiktypologin, med hänsyn tagen till de ”blandformer” som påvisats.

För att börja med de olika keramikstilarna har det påtalats av flera forskare, och helt 
nyligen av Rune Iversen (2014), att period och kulturgruppsindelningen gällande mel
lanneolitikum är behäftad med problem, främst på grund av att det ofta inte görs en 
tydlig distinktion mellan perioder och (keramiktypologiskt eller ekonomiskt definie
rade) kulturgrupper. Denna problematik är särskilt tydlig då det gäller det område som 
avhandlas här, dvs gränstrakterna mellan naturgeografiskt och kulturellt olika områden, 
där det inte utan problem går att applicera kronologier och kulturgruppsindelningar 
som definierats med utgångspunkt från arkeologiska lämningar i andra områden, i detta 
fall å ena sidan Skåne och Danmark och å andra sidan Mellansverige. Det är därför av 
stor vikt att man försöker att utreda de rumsliga, stratigrafiska och kronologiska rela
tionerna mellan kontexter med trattbägarkeramik, gropkeramik och stridsyxekeramik 
samt noterar vilka stilistiska influenser som har förekommit.

Genom en detaljerad analys av förekomsten av gropkeramik och stridsyxekeramik 
inom Lussabacken norr framträdde ett mönster som tyder på att keramiken tillhörande 
respektive typologisk grupp hamnat på platsen i samband med bosättningar vid minst 
två olika tillfällen. Gropkeramiken kunde främst knytas till två eller tre hyddlämningar 
inom den södra delen av området och till lågt liggande anläggningar i norra delen av 
området, medan stridsyxekeramiken uppvisade ett samband med ett tvåskeppigt lång
hus inom den södra delen. Trots att lämningarna inte har kunnat dateras närmare, och 
trots att relationen mellan dem inte har kunnat fastställas med säkerhet, understryker 
resultaten vikten av att försöka utreda fyndkontexter och dateringar för typologiskt ut
märkande fynd från boplatser som uppvisar ”blandade” material.

En fråga som väcks av den typologiska och kronologiska villervallan gällande mel
lanneolitikum är hur gropkeramik från Lussabacken norr och från den stora och fynd
rika lokalen Norjeskogen med Norjegravfälten (Victor m fl under utgivning, a) och 
trattbägarkeramik från lokalen Gustavstorpsvägen (Ericson & Henriksson 2015) – alla 
undersökta inom E22projektet – förhåller sig till den av Mats Larsson benämnda ”Si
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retorpsgruppen”. Denna keramik utmärks av att den uppvisar stilistiska drag från både 
gropkeramik och trattbägarkeramik. Larsson menar att denna keramik bör räknas till en 
lokal gren av trattbägarkulturen, som fanns i nordöstra Skåne och Blekinge till omkring 
2500 f Kr (Larsson 2006:49, 56). Detta får stöd av en datering av en grop på Norjegrav
fältet. Gropen innehöll gropkeramik som ornerats med rektangulära gropar (Victor m 
fl under utgivning, a). Rektangulära gropar anses vara utmärkande för hantverkstradi
tionen inom trattbägarkulturen (Österholm 1989), något som alltså tyder på att det här 
skulle röra sig om ”Siretorpsgruppen”. Träkol av björk från gropen (A158716) daterades 
till 2580–2340 kal BC 2σ (Ua31270: 3973±34 BP). Dateringen är i överensstämmelse 
med den senaste forskningen rörande de olika keramikstilarnas – och kulturgruppernas 
– förekomst i sydöstra Skandinavien. Iversen menar att i Skåne och på Bornholm fanns 
både trattbägarkultur och gropkeramisk kultur till omkring 2600 f Kr, eller något se
nare. De ska därmed ha funnits samtidigt som stridsyxekulturen i ca 200 år. Stridsyx
ekulturens bakre och främre gräns i området är dock något oklar: ”With reservations, 
the BattleAxe culture in Scania can be dated to c. 2800/2700–2300/2200 BC. Howe
ver, securely dated diagnostic features first appear from c. 2600 BC” (Iversen 2014:26f).

Ett fenomen som har noterats gällande mellanneolitiska boplatser i östra Skåne, Ble
kinge och Småland samt på Öland är att det på boplatser med föresträdesvis gropkera
mik ofta finns mindre inslag av stridsyxekeramik – ibland bara enstaka skärvor (Stilborg 
& Petersson 2012). Så är t ex fallet gällande Nymölla III (Wyszomirska 1988), Ljunga
viken (där dock lämningar från tidigneolitikum dominerade) (Kjällquist & Kronberg 
2014), kv Havren i Kalmar (Petersson & Alexandersson 2004) och Halltorp på Öland 
(Alexandersson 2002). På de två sistnämnda lokalerna påträffades gropkeramik och 
stridsyxekeramik delvis i samma anläggningar, men det är oklart huruvida skärvorna 
var blandade om varandra eller om de förekom i stratigrafiskt separata lager. På loka
len Gustavstorpsvägen påträffades någon enstaka skärva stridsyxekeramik och bara en 
skärva som kan karaktäriseras som gropkeramik, istället dominerar trattbägarkeramik 
i materialet, trots att 14Cdateringarna huvudsakligen pekar mot senare delen av mel
lanneolitikum (Ericson & Henriksson 2015). Som påtalas av Torbjörn Brorsson (Bilaga 
3 i Ericson & Henriksson 2015) är det dock inte möjligt att säkert skilja sen trattbägar
keramik från gropkeramik, något som illustrerar den aktuella problematiken.

En annan ”blandform” utgörs av kärlformer typiska för stridsyxekultur men med 
gropornering typisk för gropkeramik. Denna stil betecknas som ”den tredje gruppen” 
(Graner & Larsson 2004). Den närmare dateringen av denna typ av keramik är oklar, 
men den uppträder i slutet av mellanneolitikum B och även under den tidigaste delen av 
senneolitikum (Larsson 2009: 362). Keramiktypen förekommer både på boplatser som 
f ö karaktäriseras som gropkeramiska och på boplatser tillhörande stridsyxekultur och 
även i gravar tillhörande stridsyxekultur. Den har påträffats i Mellansverige, så långt 
upp som till Hälsingland, och på Gotland (Graner & Larsson 2004: 124f). Nyligen har 
en skärva av denna typ även påträffats på den neolitiska boplatsen Harnäs i norra de
len av Oskarshamns kommun (Alexandersson & Dahlin 2015). Detta är det sydligaste 
kända fyndet av denna typ av keramik på det svenska fastlandet.

Sammanfattningsvis förtjänar den kronologiska, rumsliga och stilistiska relationen 
mellan trattbägarkeramik, gropkeramik, ”Siretorpsgruppen” och stridsyxekeramik i 
sydöstra Sverige en mer ingående granskning, då det handlar om relationen mellan 
olika hantverkstraditioner, ekonomier, kulturgrupper (?) och kulturella skeenden i ett 
område där influenser söderifrån och norrifrån har mötts (jfr Stilborg och Petersson 
2012). I fördjupningsdelen av E22projektet kommer dessa frågor att diskuteras vidare.

För att återgå till Lussabacken norr kan det konstateras att de mellanneolitiska bo
sättningarna på platsen ur topografisk synpunkt kan sättas i samband med både fiske 
och kommunikation över Vesans vatten. Om vi ser på platsen ur ett lokalt perspektiv 
(figur 273) framgår det att den låg i sydänden av en bred vik, som bredde ut sig åt nord
ost, upp mot det smala sundet mellan Vesan och det öppna havet. Enligt Anders Fischers 

Figur 273 (till höger) Listerlandet på 
LIDAR-kartan [LIDAR-data: © Lant-
mäteriet i2012/892] vid en havsnivå 
på 5,5 m ö h och en blå linje som vi-
sar 4 m ö h. Strandlinjen beräknas av 
varierat mellan 5,7 och 4,5 m ö h un-
der mellanneolitikum (figur V). Gult 
anger förmodade stenåldersboplat-
ser i lägen kring 5 m ö h och högre 
(utdrag ur FMIS). Röda prickar visar 
undersökta lokaler med mellanneo-
litiska lämningar inom E22-projek-
tet (Lussabacken norr, Norjeskogen, 
Pukavikskogen och Gustavstorpsvä-
gen) och andra undersökta lokaler 
med mellanneolitiska boplatsläm-
ningar: Siretorpsområdet (den röda 
pricken anger RAÄ Mjällby 61,”Stora 
Boplatsen” i Bagge & Kjellmark 1939), 
Ljungaviken (RAÄ Sölvesborg 72, 
Mjällby 71:1 & 126) och Nymölla (RAÄ 
Gualöv 3:1 & 24:1). Observera att för-
utom Nymölla har boplatslämningar 
i Skåne inte tagits med i kartan. Ter-
rängmodell av Nils-Olof Svensson, 
Högskolan i Kristianstad. Skala 1:120 
000.
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(2007) ”fishing site model” är detta ett av de lägen som utmärker kustnära mesolitiska 
boplatser, vilka ofta legat på platser som lämpat sig för fiske med permanenta struktu
rer. Även om Fischers tolkning gäller kustnära mesolitiska boplatser torde de naturliga 
förutsättningarna för gynnsamt fiske ha gällt även under senare perioder.

Det ligger också nära till hands att se bosättningarna ur ett kommunikativt perspek
tiv. Den drygt 30 m höga Lussabacken torde ha varit ett välkänt landmärke för alla som 
färdats inomskärs på Vesan och platsen hade ett gynnsamt läge för en överblick över 
transporter och färder i området. I detta sammanhang bör stridsyxekulturens anknyt
ning till vattenburna färder noteras, något som avspeglas i de båt eller kanotgravar som 
har undersökts under senare tid (Björk & Wickberg 2014) och i de båtformade yxorna, 
den artefakt som mer än någon annan utmärker denna arkeologiska kultur.

När vi betraktar Listerområdet i ett större perspektiv kan vi ana att det funnits en 
stor mängd boplatser och aktivitetsområden i området under neolitikum (figur 273). 
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Förutom de namngivna lokalerna är de platser som visas på kartan i huvudsak inven
terade boplatser med slagen flinta och ibland även neolitisk keramik (utdrag ur FMIS). 
Det är troligt att flertalet boplatser är från neolitikum (boplatser som i FMIS haft upp
gifter om dateringar till senare perioder har inte tagits med i kartan). De flesta förefal
ler att ha varit belägna nära de dåvarande stränderna, på nivåer mellan 4 och 5,5 m ö h. 
Detta är särskilt tydligt vid det södra inloppet till Vesan. De arkeologiska undersök
ningarna i Siretorpsområdet och i Ljungaviken har visat att det där troligen har funnits 
stora samlingsplatser under olika perioder av neolitikum. En annan plats av liknande 
karaktär är Norjeskogen med Norjegravfälten (Victor m fl under utgivning, a). Under 
tidigneolitikum förekom storskalig yxtillverkning på platsen och en palissadliknande 
struktur byggdes alldeles invid stranden. Under senare delen av tidigneolitikum eller 
början av mellanneolitikum byggdes en runddös och i slutet av mellanneolitikum anla
des (minst) tre stridsyxegravar på platsen. Stora kulturlager med keramik från framför 
allt mellanneolitikum tyder på omfattande aktiviteter under den tiden.

Som kontrast till denna och de andra stora och fyndrika platserna på Listerlandet var 
bosättningarna på Lussabacken norr och Gustavstorpsvägen små och relativt fyndfat
tiga. Tom Carlssons (2004) diskussion rörande fyndfattiga stenåldersplatser är av rele
vans i detta sammanhang. Carlsson konstaterar att spridningen av fynd på en boplats är 
spår efter medvetna handlingar, och han framkastar teorin att platser med bearbetning 
av stenmaterial (och därmed stora mängder fynd) kanske ”är det avvikande i mönster 
av omgivande föremålsfattiga boplatser, kultplatser, jaktstationer, övernattningsplatser 
för vaktande herdar eller böndernas vaktstugor, socialt ceremoniella platser, menstrua
tionshus etc etc.” (Carlsson 2004:47). Med tanke på att både Gustavstorpsvägen och 
Lussabacken norr besökts vid upprepade tillfällen kan man se dem som ingående i ett 
nätverk av platser av de slag som Carlsson föreslår. Lokaliseringen och undersökningen 
av mindre lokaler, så som Lussabacken norr och Gustavstorpsvägen, är således väsent
liga för vår helhetsbild av samhällen och kulturprocesser under stenåldern.

Bronsålderns rituella miljö
De hyddor, den skärvstenshög och det anslutande härdområde som påträffades vid un
dersökningen av Lussabacken norr har beskrivits och analyserats ingående i denna rap
port. Tolkningen av dem och jämförelser med andra likartade lämningar ger oss ett un
derlag till att fördjupa diskussionen om deras datering, funktion, placering i landskapet 
och relation till andra platser i närområdet och i regionen.

Från det tidigaste skedet av äldre bronsålder, period I och första halvan av period II, 
finns tre 14Cdateringar av träkol från två hyddor i Lussabackens nordvästsluttning. Da
teringen är problematisk eftersom hyddorna låg mitt i den centrala delen av den mellan
neolitiska boplatsen och eftersom fyllningen i dem framför allt innehöll mellanneolitisk 
keramik och flinta. Enstaka flintor som uppvisar teknologiska drag som var typiska för 
senneolitikum–äldsta bronsålder och 14Cdateringarna talar dock för aktiviteter även 
under bronsålderns period I–II. Det motsvarar tiden innan platsen fick en tydlig rituell 
karaktär, genom uppförandet av en skärvstenshög.

Hyddor av det slag som det är frågan om här är atypiska för bronsåldersboplatser 
med långhusbebyggelse, så det är föga troligt att de hör till ett sådant sammanhang. Det 
är möjligt att det gynnsamma läget vid stora stenblock gjort att samma plats använts 
för hyddor under både mellanneolitikum och bronsålder. Kanske användes platsen för 
tillfälliga visten i samband med transporter, jakt, fiske och insamling, eller rentav då 
man framställde skärvsten till skärvstenshögen. På lokalen Gustavstorpsvägen (Mör
rum RAÄ 239–240), som undersöktes inom ramen för E22projektet, undersöktes också 
en hyddlämning (hydda 1) som innehöll mellanneolitisk keramik, men där träkol av 
lind från anläggningen daterades till bronsålderns period II–III (Ericson & Henriksson 
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2015). På denna plats saknades dock stenblock och andra topografiska förutsättningar 
av det slag som skulle kunna förklara att läget på Lussabacken norr varit lämplig som 
lägerplats under lång tid.

Skärvstenshögen daterades till äldre bronsålder, period II–III, och den innehöll en 
kammare av sten omgiven av halvcirklar av mindre stenar, vilket gjorde den mycket 
gravlik. De dåliga bevaringsförhållandena för organiskt material på platsen gör att det 
inte går att utesluta att kammaren varit en grav. Skärvstenshögen har av allt att döma 
uppförts under en kort tidsperiod och den innehöll inga större mängder samtida boplats
material, vilket utesluter att den var en avfallshög. Högen tolkas som en manifestation 
av symboliskt eller rituellt slag, i likhet med tolkningar av skärvstenshögar i andra delar 
av landet (Kaliff 2007; Victor 2007; Noge 2008, 2009; Karlenby 2011).

De daterade härdarna i härdområdet strax väster om skärvstenshögen var anlagda 
under yngre bronsålder, period V–VI. Detta skedde vid en tid då vattennivån hade sjun
kit från ca 4 m över dagens havsyta vid bronsålderns början till ca 1,5 m nära periodens 
slut. Härdarna innehöll inget boplatsrelaterat material. Det saknades andra boplatsin
dikerande lämningar och fynd från denna period inom undersökningsytan, vilket gör 
att härdarna tolkas som fortsatta – alternativt återupptagna – rituella aktiviteter vid 
Lussabacken.

I förlängningen tolkas skärvstenhögen och härdområdet som delar av den rituella 
miljön på och kring Lussabacken under bronsåldern. Till denna miljö räknas även tre 
gravhögar på krönet av backen och, med viss reservation, en hällristning och en rad med 
resta stenar som, enligt äldre uppgifter, ska ha funnits i backens östra kant. Frågan om 
det funnits en rituell kontinuitet från period II ända till period VI kan inte besvaras 
med säkerhet. Den lucka som finns i dateringarna idag omfattar grovt sett period IV. 

Figur 274 Strandlinjekurvan under 
bronsåldern (blå linje) med date-
ringar från E22-projektet från tids-
intervallet 2000–500 f Kr (modifierat 
utsnitt ur figuren V i kapitlet Klimat, 
strandförskjutning och landskapsut
veckling i Vesanområdet under 11 700 
år). Bronsåldersdateringarna från 
Lussabacken norr inringade.
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Det motsvarar en tidsperiod som är starkt representerad på de inom E22projektet un
dersökta lokalerna Norjegravfälten och Pukavikskogen (figur 274, se även Victor m fl 
under utgivning, a & Victor m fl under utgivning, b), men perioden är troligen också 

Figur 275 Accentuerad relief av land-
skapet i Lister mellan Ryssberget i 
väster och Östersjön i öster.

Figur 276 LIDAR-karta med en havs-
nivå 3,5 m över nuvarande, grovt 
sett motsvarande den tid då skärv-
stenshögen anläggs. Terrängmodell 
av Nils-Olof Svensson, Högskolan i 
Kristianstad, grundad på Lantmä-
teriets LIDAR-data [© Lantmäteriet 
i2012/892]. Skala 1:120 000.
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representerad på det betydligt mer närbelägna gravfältet BokelundEkliden, med sina 
högar, stensättningar och icke sakkunnigt observerade respektive tillvaratagna urne
gravar (Ysane RAÄ 2, 3, 4, 26 & 94). Ett återbruk av gravarna på Lussabackens krön är 
däremot säkert belagt i form av två sekundärgravar från folkvandringstid och vendel/
vikingatid i den undersökta högen Signilds bur (Ysane RAÄ 11).

Skärvstenshögen var placerad i ett uttalat visuellt läge, på en utlöpare vid Lussaback
ens fot, exponerad åt väster och norr. Detta var åt samma väderstreck som kammaren 
var omgiven av halvcirklar med sten. Exponeringen visar tydligt att högen var avsedd 
att synas. Visuellt sett var den riktad ut mot Vesanbassängen, där vattennivån vid den 
aktuella tiden var omkring 3 m över dagens havsyta. Platsen låg på den nordvästra delen 
av en ö, motsvarande det senare Listerlandet, utanför fastlandet. Den direkta kustan
knytningen framhävs av skärvstenshögens exponering västerut, mot en trolig kustfarled 
inomskärs Listeröarna (figur 275 & 276). Skärvstenshögen var också exponerad norrut 
och den kan därför möjligen även ha fungerat som en viktig del i en nordlig landpas
sage förbi eller in mot gravmiljön på Lussabacken.

Gravmiljöerna under bronsåldern är rumsligt sett kopplade till de samtida bygderna. 
Gravarna finns nära eller direkt vid både boplatser och kommunikationsleder. De har 
ofta ett uttalat visuellt exponerat läge och förutom gravmonument och gravar så inne
håller gravmiljöerna ofta en mängd andra element som speglar rituella aktiviteter. Jämte 
omgestaltningen av landskapet och exponeringen av monumenten så är elden ett cen
tralt element på dessa platser. Eldens betydelse som transformerande element i ritualer 
är särskilt tydlig under bronsåldern (Fendin 2005; Kaliff 2008:126ff: Karlenby 2011:97).

Den rituella miljön på Lussabacken innehåller flera av de fornlämningar som kan 
förväntas på en sådan plats. Samtidigt är endast en liten del av Lussabacken undersökt 
och varje lokal är unik. Lussabacken innehåller ett antal av dåtidens rituella kompo

0 100 200 km

N

Figur 277 Skärvstenshögar i södra 
halvan av Sverige. Utdrag ur FMIS, 
med smärre kompletteringar. Ob-
servera att skärvstenshögar som in-
går som en del i andra fornlämnings-
områden i registret (t ex gravfält och 
fossil åker), i vissa fall inte finns med 
i urvalet. Skala 1:5 000 000.
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nenter, rumsligt gestaltade på ett sätt som är specifikt för platsen och för de människor 
som uppförde dem. De var en del av repertoaren av frekvent återkommande element 
som många forskare betraktar som uttryck för grundläggande gemensamma normer och 
en likartad världsbild, om än med stor regional och lokal variation (Jensen 2002:441; 
Skoglund 2005:33f). Lämningarna har flera intressanta paralleller både i regionen och 
i ett nationellt perspektiv. I många fall ingår skärvstenhögar som en del av de rituella 
miljöerna i Sydsverige och vidgas jämförelsen till Mellansverige så blir bilden ännu tyd
ligare. Kopplingen mellan gravmiljöer och skärvstenshögar är ett starkt tema (Victor 
2002:153ff; Dahlin 2008:250; Karlenby 2011:96ff). Ur ett regionalt perspektiv är skärv
stenshögar relativt ovanliga i området söder om norra Småland, jämfört med i området 
norr därom, upp till den extrema koncentrationen i Uppland. Samtidigt är de betydligt 
vanligare utmed östkusten, ned till nordöstra och mellersta Skåne, jämfört med i övriga 
delar av Skåne, Halland och de västra delarna av Småland (figur 277).

För att vi bättre ska förstå utformningen av Lussabacken norr och andra rituella mil
jöer kan de inte studeras som isolerade företeelser, utan bör ses i större sammanhang 
som inbegriper analyser av deras plats i landskapet, regionala traditioner avseende gravar 
och kultplatser samt andra källor till kosmologiska föreställningar under bronsåldern.

Boplatsen och båthuset vid Vesan i ett större 
perspektiv
Folkvandringstiden var en period då bebyggelsemönster förändrades, gravfältskontinui
teten bröts och landskapspåverkan minskade, framför allt minskade den öppna odlings
marken. Man räknar även med att bebyggelsen avtagit avsevärt under denna tid. Senare 
forskning har betonat den snabba klimatförsämring som skett vid 500talets mitt och 
menat att denna resulterat i svält, epidemier och social oro (Gräslund & Price 2012). De 
förändrade villkoren under folkvandringstid tvingade människor att söka nya strategier 
för försörjning, skydd och organisation. Hur denna förändring tett sig i Blekinge och 
på Listerlandet vet vi mycket lite om. Man kan konstatera att gravfältet vid Istaby, belä
get knappt en mil sydost om Lussabacken, till större delen innehöll gravar från romersk 
järnålder. Av de över åttio gravarna var det enbart tre som hörde till folkvandringstid 
– tidig vendeltid (Björk m fl 2011:27). Eftersom lite är känt om järnålderns bebyggelse
lägen på Lister vet vi inte hur bebyggelsen förändrats vid denna tid. Vid Lussabacken 
norr kan man dock konstatera att en strandnära plats som använts extensivt under lång 
tid plötsligt får en intensiv brukningstid under folkvandringstid – tidig vendeltid. Man 
anlade då ett båthus och förlade även permanent bebyggelse till platsen. Inget i fynd
materialet antyder att människor på gården hört till någon högre samhällsklass. Två 
av husen, hus 3 och 6, kan möjligen genom sin storlek eller sina breda rumsutrymmen 
tolkas som byggnader avsedda att ge ett representativt intryck. 

Resultaten från undersökningen av Lussabacken norr väcker alltså en rad frågor om 
vad den folkvandringstida förändringen kan ha inneburit på Lister. Det är därför vik
tigt att undersöka vilka strategier som kan ha legat bakom anläggandet av båthuset och 
den strandnära bebyggelsen. 

Som tidigare nämnts är båthus en lämningstyp som är känd från många platser i 
Norge och undersökningar av båthus har gjorts ända sedan slutet av 1800talet (Hinsch 
1961; Johansen 2002; Stylegar & Grimm 2005). De norska båthusen har oftast varit om
givna av jordvallar och innanför dessa har funnits takbärande stolpar. Båthusen har va
rierat i storlek, med längder ända upp till 40 m. Vid undersökningar har man främst 
påträffat båtnitar och keramik, men sällan andra typer av fynd (Stylegar & Grimm 
2005:256). De äldsta norska båthusen har daterats till romersk järnålder, men båthus av 
liknade typ har använts fram i historisk tid. Vid en jämförelse mellan de norska nausten 
och båthuset på Lussabacken norr kan man konstatera att det aktuella båthuset är för
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hållandevis litet. Man brukar dock generellt mena att fartygen i Östersjön varit mindre 
än de västskandinaviska skeppen. Båthuset vid Lussabacken norr har dock haft samma 
konstruktion med en öppen gavel mot sjösidan, ett nedsänkt golv och takbärande stolpar. 

Ska man i likhet med exemplen från Åkroken och från de norska nausten se båthuset 
som ett led i en bygdeinriktad krigsorganisation? De oroligheter som präglat folkvand
ringtiden har på många håll i Skandinavien resulterat i att man byggt försvarsborgar, 
och på Öland övergick man till permanent bebyggelse i borgarna (Näsman 1976:149f). 
Från Mälardalen finns befästa gårdsanläggningar och fornborgar som uppförts som 
stormannagårdar under samma tid (Olausson 2008). Även i sydvästra Norge fanns forn
borgslika ringformade gårdar och stora båthus, vilka har ansetts visa på ett hierarkiskt 
samhälle (Artursson 2005:121). Tiden präglades alltså av oro och en betoning av sam
hällets militära aspekter. 

På Listerlandet valde man att förlägga bebyggelse till Lussabacken norr, en plats som 
kan betraktas som en typisk, skyddad skeppsplats inom ett lokalt försvar. Kanske fram
tvingade den folkvandringstida krisen en förändring av bygden, där behovet av försvar 
fick en mer central roll. Lister under folkvandringstid och tidig vendeltid förefaller att 
ha varit en bygd i omvandling där en ny ordning konsoliderades. Förmodligen har lo
kala eliter drivit denna utveckling. I detta sammanhang kan man notera att några av de 
viktigaste monumenten från Listerlandets historia är tre runstenar som är daterade till 
600talet. Stenarna utgör ett gemensamt sammanhang och omnämner alla tre genera
tioner av en ätt. Två av dem, Stentoftenstenen och Gummarpsstenen, har stått i anslut
ning till den södra delen av Vesan, medan den tredje stenen stått vid Istaby (Björk m fl 
2011:13f). Stenarnas placering har tolkats som en inmutning av ett lokalt maktområde 
(Stenholm 1986:55). Runstenarna har rests under, eller strax efter, Lussabackenboplatsens 
folkvandringstida – tidiga vendeltida fas. Hjorulv, Hådulv och Härjulv, som nämns på 
runstenarna, bör ha varit personer som aktivt tagit del i de samhällsförändringar som 
vi ser spåren av. Med hjälp av runstenar markerade man både sin värdsliga och religiösa 
makt över bygden. Var Hådulvsätten några av vinnarna i de folkvandringstida föränd
ringarna som ägt rum på Lister, eller var deras manifestationer ett sista försök att befästa 
en äldre ätts anspråk i en förändrad tid? Med utgångspunkt från Lussabacken norr finns 
det goda möjligheter att få inblickar i den folkvandringstida förändringen ur både ett 
lokalt, ett regionalt och ett övergripande sydskandinaviskt perspektiv. Detta är några 
av de frågor som kommer att utvecklas i den fördjupade rapporteringen. 

Slåtter, odling och sjösänkning, området under 
historisk tid
Under medeltiden användes området för odling och bete. Ett mindre röjningsröse i den 
steniga södra delen av området gav två 14Cdateringar till tidig medeltid, vilket tyder på 
röjningar i området under denna tid. Inom boplatsytan daterades även en anläggning 
inom stolphålskoncentrationen hus 1–2 till tidig medeltid och det är möjligt att en del 
av denna svårtolkade anläggningskoncentration innehöll spår efter någon konstruktion 
från denna tid. Om den odlingsverksamhet som pågått i området under tidig medeltid 
haft anknytning till en fristående enhet eller om den hört till Ysane by är oklart. Hur 
byarna bildats i Blekinge och på Listerlandet är ännu så länge inte utforskat. Vid tiden 
för storskiftet vet vi dock att undersökningsområdet ingick i inägomarken till Ysane by. 
Byns gärden låg samlade längre österut och denna del av inägomarken utgjordes, enligt 
kartorna, främst av slåttermark. Man kan dock notera att det inom de högre belägna 
delarna av området fanns omfattande ytor med småbruten odlad mark. Förmodligen 
har det rört sig om små odlingar med olika grader av långtidsträda. Denna odling av
speglade sig i odlingsrösen och terrasser som fanns inom och omkring undersöknings
områdets södra del.
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Skifteskartornas landskap förändrades gradvis under 18 och 1900talen. De små 
åkrarna upphörde att brukas och istället ersattes de av skog. Den största förändringen 
medförde utdikningen av Vesan, som i olika etapper omvandlade de äldre slåtteräng
arna och de sista våtmarkerna till intensivt brukad åkermark. Det fanns inte några spår 
av sentida bebyggelse inom undersökningsområdet.
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Det övergripande syftet med undersökningen av lokalen var att få kunskap om miljö
historia, landskapsutnyttjande och bebyggelseutveckling under perioden mesolitikum 
till järnålder. Lämningarnas relation till Vesans strandlinje under olika perioder beto
nades, liksom att resultaten sätts in i ett långtidsperspektiv och analyseras utifrån olika 
geografiska perspektiv för att belysa sociala och kulturhistoriska aspekter. Nedan redo
visas kortfattat i vilken mån undersökningen lyckats svara på de övergripande frågorna 
och belysa de specifika frågeställningar som var kopplade till olika tidsperioder och 
konstruktioner. Inför rapportens fördjupningsdel kommer de viktigaste resultaten från 
E22projektet som helhet att analyseras vidare samt tematiseras och relateras till aktuell 
forskning i vetenskapliga artiklar och andra publikationer (se nedan: Kunskapspotential 
inför projektets fördjupningsdel).

Tidig- och mellanmesolitikum
Det primära syftet var att klargöra platsens funktion och interna organisation i relation 
till läget och naturmiljön, framför allt genom undersökning av en förmodad fiskeinstal
lation och ett kulturlager från mellanmesolitisk tid. Någon fiskeinstallation kunde dock 
inte påvisas vid slutundersökningen. De liggande träslanorna från senare delen av mel
lanmesolitikum, som hade vissa likheter med fragmentariskt bevarade fiskefällor från 
stenåldern i andra delar av Skandinavien, tolkas som kringflutna grenar, som avsatts vid 
en tid då Littorinahavets strandlinje var belägen omkring 6 m över dagens. Det stora 
kulturlagret, som indikerade mänsklig aktivitet på platsen under tidig och mellanme
solitikum, visade sig i hög grad vara omrört och påverkat av odling under järnålder och 
historisk tid. Då den inledande undersökningen av kulturlagret och de få underliggande 
mesolitiska kontexterna inte gav förväntade resultat gjordes en omprioritering, där ton
vikten istället lades på de oförutsedda och omfattande mesolitiska lämningarna som 
påträffades under loppet av slutundersökningen.

Till de oförutsedda lämningarna räknas några välbevarade tidigmesolitiska flint
koncentrationer – varav minst en kan tolkas som läget för en hydda – med anslutande 
anläggningar, två tidigmesolitiska kulturlager med slagen flinta samt flera exceptionellt 
välbevarade mellanmesolitiska hyddlämningar med anslutande kanotrännor, härdar 
och kulturlager.
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Resultaten gällande mesolitikum överträffade vida förväntningarna. Frågeställningarna, 
som de formulerades i undersökningsplanen, har kunnat besvaras och byggas ut så att män
niskors livsvillkor under tidig och mellanmesolitisk tid på platsen har kunnat kartläggas 
i detalj. Tillsammans med de paleoekologiska resultaten och mesolitiska lämningar på de 
övriga undersökta lokalerna inom E22projektet finns det goda förutsättningar för jäm
förelser, som kan bidra till ny kunskap om strandförskjutningar, landskapsutnyttjande, 
bosättningsmönster och kontaktvägar i sydöstra Sverige och södra Östersjöområdet.

Figur 278 Positionering vid hydda 
26. Från vänster Karin Berggren, Mi-
kael Henriksson, Anne Naumanen, 
Rebecka Erntell, Carl Persson och 
Fredrik Larsson. Foto åt väster, Ble-
kinge museum.

Figur 279 Mikael Henriksson och 
Elisabeth Rudebeck gläds åt fynden 
i Littorinasanden. Vy mot söder. Foto: 
Blekinge museum.
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Neolitikum
Undersökningen syftade till att klargöra dateringar och kartlägga den mellanneolitiska 
boplatsens struktur, funktion och ekonomiska och sociala kontext, med utgångspunkt 
från det litiska materialet, keramiken och resultaten av de paleoekologiska analyserna.

Det stipulerades att ungefär 5 % av kulturlagret (L101) skulle grävas ut. Lagret visade 
sig vara omkring 1 500 m2 stort och 5 % motsvarade därmed 75 m2. Fynden var ojämnt 
fördelade inom ytan och vid rutgrävningen framgick det att ytterligare fyndförande la
ger som innehöll senmesolitisk flinta fanns på större djup. Dessa fynd bedömdes som 
värdefulla då de visade på mänsklig aktivitet i området under en tidsperiod från vilken 
det inte fanns synliga lämningar inom ytan. Därför grävdes ett antal rutor betydligt 

Figur 280 Anders Rosendahl och 
Fredrik Larsson utvärderar sten- och 
järnålderslämningarna från en högt 
uppsatt position. Foto: Blekinge mu-
seum.
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djupare än planerat. De senmesolitiska flintorna bidrog till att belysa strandlinjeförskjut
ningen under Littornatransgressionens maximum på lokal nivå. Då ett större antal an
läggningar än förväntat påträffades inom kulturlagerytan prioriterades undersökningen 
av dessa på bekostnad av fortsatt undersökning av kulturlagret. Detta medförde att 33 
m2, drygt 2 %, av kulturlagret kom att undersökas. Då fynden till största delen låg yt
ligt i lagret och då alla fynd som påträffades mättes in, bedömdes detta ge ett fullgott 
underlag för att kunna besvara de ställda frågorna.

Den mellanneolitiska boplatsens inre struktur och relativa kronologi har utretts så 
långt det varit möjligt. Minst två faser av bosättning under mellanneolitikum kunde 
urskiljas. Den äldsta bosättningen utgjordes av ett par hyddor, som sannolikt bebotts 
av människor som lämnat efter sig gropkeramik. Den yngre bosättningen utgjordes av 
ett tvåskeppigt långhus. Stridsyxekeramik påträffades i anslutning till huslämningen. 
Fynd av gropkeramik på låga nivåer inom undersökningsområdet, under 4,5 m ö h, ty
der dels på att strandlinjen periodvis varit något lägre än tidigare beräknat, dels på att en 
gropkeramisk hantverkstradition funnits i området så långt fram i tiden som 2700–2600 
f Kr. Härigenom bidrar resultaten till diskussionen om keramiktypologi och kultur
grupper under mellanneolitikum samt till kunskap om strandlinjerna under perioden.

Bevaringsförhållandena för organiskt material var mycket dåliga. Inga objekt läm
pade sig för pollenanalys och makrofossilanalyserna gav ett magert resultat. Frågor rö
rande ekonomiska förhållanden under mellanneolitikum kunde därmed inte belysas 
närmare. Det träkol som samlades in för 14Canalys i de hyddor som sannolikt härrörde 
från mellanneolitikum visade sig vara från äldre bronsålder, något som kan förklaras av 
att samma plats använts i samband med byggandet av en skärvstenshög under denna tid.

Det litiska materialet från boplatsen, som mestadels endast har kunnat dateras ge
nerellt till mellanneolitikum, tyder på att man haft med sig redskap av sydskandinavisk 
flinta till platsen och att den lokala kristianstadflintan använts för tillverkning av skä
rande eggar för tillfälligt uppkomna behov. Redskapen tyder på matberedning och jakt.

Genom jämförelser med lämningar från samma tid på de andra undersökningslo
kalerna inom E22projektet kan platsen sättas in i ett större socialt och kulturellt sam
manhang. Här är framför allt förhållandet till gravfältet från stridsyxekultur på lokalen 
Norjeskogen av intresse att undersöka närmare. Lokalen på Lussabacken norr är också 
värdefull eftersom den visar på andra typer av platser och belyser andra aktiviteter under 
mellanneolitikum i västra Blekinge än de stora välkända boplatserna i Siretorpområdet.

Bronsålder
Den förmodade stensättningen som identifierades vid förundersökningen visade sig 
utgöra en anhopning av sentida odlings och sprängsten (se Fossil åkermark nedan). 
Lämningen undersöktes därför inte vidare och den planerade arbetsinsatsen för sten
sättningen lades istället på järnåldersboplatsen, som visade sig vara betydligt mer om
fattande och komplex än vad som kunde förutsägas efter förundersökningen.

Syftet gällande skärvstenshögen var att klargöra dess datering och avgöra dess funk
tion och samband med andra lämningar inom undersökningsområdet. Dessa frågor har 
blivit besvarade. Högen blev väl daterad till äldre bronsålder och den dolde en kammare 
omgiven av koncentriska halvcirklar. Anläggningens funktion kan tydligt relateras till 
rituella aktiviteter på och vid Lussabacken under bronsåldern. En koncentration av här
dar och härdgropar från yngre bronsålder tolkas som ett fortsatt bruk av den rituella 
miljön kring skärvstenshögen. Några närbelägna boplatslämningar i form av långhus, 
avfallsgropar eller brunnar kunde inte beläggas, med reservation för ett par hyddor med 
mellanneolitiskt material från vilka träkol 14Cdaterades till äldre bronsålder. Hyddorna 
är atypiska för bronsåldersboplatser i södra Sverige och dateringarna bör därför ses mot 
bakgrund av den rituella kontexten och de aktiviteter som har försiggått på platsen. Det 
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tvåskeppiga huset skulle kunna härröra från bronsålderns period I–II, men fynd och 
stratigrafiska förhållanden tyder på att det var från mellanneolitikum.

Resultaten gällande bronsålder kan väsentligen sägas motsvara de uppställda för
väntningarna. Stensättningen visade sig visserligen vara odlingslämningar, men skärv
stenshögen var å andra sidan mer komplext uppbyggd än förväntat. Vi har genom den 
aktuella undersökningen fått mer kunskap om Lussabacken, som gör att vi nu förstår 
att detta är en mer omfattande och komplex fornlämningsmiljö än vad som tidigare var 
känt. Lämningarna på platsens är betydelsefulla både ur ett lokalt och ur ett regionalt 
perspektiv för forskningen kring skärvstenshögar i södra Sverige samt för vår förståelse 
av bronsålderns rituella miljöer ur ett landskapsperspektiv.

Järnålder
Enligt undersökningsplanen var syftet att klargöra dateringar och kartlägga boplat
sens funktion och inre struktur med avseende på huslämningar, härdområden och an
dra verksamhetsområden. De kronologiska förhållandena till skärvstenshögen och den 
fossila åkermarken var också väsentliga att klargöra. Vidare betonades sambandet med 
Vesan och hur strandzonen utnyttjats, eftersom brons och järnåldersboplatser nära 
strandlinjer är ovanliga.

De flesta frågorna som ställdes upp inför undersökningen har kunnat besvaras. Järn
åldersboplatsen var dock dels yngre än vad som förväntades utifrån förundersökningsre
sultaten, dels mer komplex avseende struktur och antalet hus. Fyndmaterialet, framför 
allt av keramik, var betydligt mindre än förväntat. Det råder en viss osäkerhet angå
ende dateringen av vissa huslämningar och det komplexa stolphålsområdet hus 1–2 var 
svårtolkat avseende typen av byggnad. Det står dock klart att boplatsen varit bebodd 
under både romersk järnålder och under folkvandringstid–tidig vendeltid. Dessutom 
påträffades ett extremt ovanligt hus i form av ett båthus från folkvandringstid, vilket 
bekräftade hypotesen om att det strandnära läget varit avgörande för etableringen av 
boplatsen. Detta gör boplatsen värdefull för forskningen kring den politiska och eko
nomiska organisationen under järnålderns mellersta och senare del.

Agrara lämningar
I undersökningsplanen angavs att syftet med undersökningen av de agrara lämning
arna var att kartera och datera terrasser, åkerhak samt eventuella årderspår och andra 
odlingslämningar samt att fastställa relationen till andra lämningar inom undersök
ningsområdet. Odlingslämningarna på Lussabacken norr bestod av årderspår inom ett 
par olika ytor. De var dels samtida med eller äldre än järnåldersboplatsen, dels från his
torisk tid. Dessutom påträffades några röjningsrösen, varav ett daterats till tidig medel
tid. Genom jämförelser med den fossila åkermarken på lokalen Norje Sunnansund och 
den historiskt kända åkermarken kunde undersökningen bidra till kunskap om Vesan
områdets agrarhistoria.

Vesans strandlinje
Undersökningen på Lussabacken norr omfattade lämningar från en lång tidsperiod, 
något som gör resultaten särskilt användbara för att diskutera förändringar i landskap 
och näringsfång i ett långtidsperspektiv. Ett viktigt bidrag i detta sammanhang utgörs 
också av LIDARkartorna som i kombination med kända havsnivåer vid olika tidspe
rioder och arkeologiska resultat ger en mer detaljerad bild av hur Vesanområdet för
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ändrats allt sedan isavsmältningen. I den paleoekologiska syntesen kommer resultaten 
av de paleoekologiska och arkeologiska undersökningarna att redovisas mer ingående. 
Här ska bara kort nämnas några viktiga resultat avseende strandlinjeförändringar och 
deras betydelse för förståelsen av de arkeologiska lämningarna.

Tre äldre utlopp från Vesan har kunnat beläggas vid de arkeologiska och paleoeko
logiska arbetena inom ramen för E22projektet (se kapitlet Klimat, strandförskjutning 
etc, figur IX och X). Ytterligare ett par hypotetiska äldre utlopp antyds såväl av arkeo
logiska iakttagelser och kartanalyser som av undersökningarna på Lussabacken norr, 
Damm 6 och Bro 597 (se Tidig- och mellanmesolitikum, figur 38, samt Björk m fl 2015).

Under fältarbetet på Lussabacken norr kunde flera lager sand och grus i olika frak
tioner identifieras. De härrörde från olika stadier av Ancylus och Litorinatransgressio
nerna. Genom att knyta olika lager till olika stadier av Östersjöns förändring och till 
kända klimatförändringar har det varit möjligt att fördjupa förståelsen av de föränder
liga villkoren för människorna i området. På lokalen hittades spår efter boplatser som 
legat strandnära vid en insjö, före Ancylustransgressionen, boplatser som legat strand
nära vid tiden för Ancylusregressionen och boplatser som legat strandnära vid tiden för 
Littorinatransgressionens första del. Det fanns också spår efter boplatser som legat en 
bit upp på sluttningen mot Lussabacken, 30–40 m från stranden, ett par tusen år efter 
Littorinamaximum, och boplatser som legat 60–80 m från stranden vid tiden då Ve
sans vatten nådde upp till drygt en halvmeter över dagens nivå. Oavsett de olika lägena, 
de olika vattenförhållandena och de olika ekonomiska och sociala omständigheterna 
har Vesans vatten och stränder attraherat människor under alla tidsperioder. Ett av de 
mest talande exemplen på detta var fynden av mellanmesolitiska kanotrännor belägna 
på samma plats som ett båthus från folkvandringstid. Omkring 7 000 år och ett 50 cm 
tjockt sandlager skiljde lämningarna åt.

Kunskapspotential inför projektets fördjupningsdel
Undersökningen av lokalen Lussabacken norr utmynnade i dokumentation och tillva
ratagande av ett stort och i många avseenden betydelsefullt arkeologiskt material. Läm
ningarna från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder har ett stort veten
skapligt värde och en vidare bearbetning och publicering av resultaten är en angelägen 
uppgift i nästa skede av avrapporteringen. De omfattande mesolitiska materialen från 
Lussabacken norr är, tillsammans med mesolitiska lämningar från andra lokaler inom 
projektet, mycket betydelsefulla för pågående forskning och har stor relevans ur både 
ett lokalt, ett regionalt och ett internationellt perspektiv. De neolitiska lämningarna ger 
nya bidrag till diskussionerna om den kronologiska relationen mellan olika keramiksti
lar och de kulturella traditionerna i sydöstra Skandinavien, både ur lokalt och regionalt 
perspektiv. Lokalen på Lussabacken norr är också värdefull eftersom den visar på andra 
typer av platser och aktiviteter under mellanneolitikum i västra Blekinge än de välkända 
boplatserna i Siretorpområdet. Bronsålderslämningarna, framför allt skärvstenshögen, 
är relevanta i första hand ur ett lokalt och ett regionalt perspektiv. Inte minst relationen 
mellan miljön vid Lussabacken och det något yngre Norjegravfältet är av betydelse för 
förståelsen av bronsåldern kring Vesan. Järnåldersboplatsen med dess unika båthus är av 
intresse ur både ett lokalt, ett regionalt och ett internationellt perspektiv. Boplatsen ska 
även relateras till den samtida verksamheten av bl a rituell karaktär som dokumenterats 
på moränimpedimenten vid lokalen Norje Sunnansund, 500 m norr om Lussabacken 
norr. Tillsammans kan platserna relateras till det generella förändringsskedet under mel
lersta järnåldern såväl i ett Östersjöperspektiv som i ett Listerperspektiv. Möjligheterna 
att studera ett folklands organisation och maktstruktur måste betraktas som unika, inte 
minst mot bakgrund av gårdsanläggningen med båthuset och hövdingasläkten mani
festerad i områdets runstenar.
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Utvärdering

Figur 281 Lussabacken norr den 10 
juni 2011, då den norra delen avsök-
tes med metalldetektor efter den för-
sta avbaningen av matjorden (till hö-
ger) och den västra delen avbanats 
(till vänster). Vy mot norr. Foto: Elisa-
beth Rudebeck. Notera trädet som 
böjer sig mot höger, till vänster om 
bildens mitt. Det återfinns på de föl-
jande två fotona, som visar olika ske-
den av vägbygget.

Figur 283 Lussabacken norr den 7 
november 2014, omkring en månad 
innan den nya sträckan av E22 öpp-
nades för trafik. Vy mot norr. Bron i 
bakgrunden är den bro – Bro 597 – 
som givit namn åt undersökningslo-
kalen med samma namn. Foto: Elisa-
beth Rudebeck.

Figur 282 Lussabacken norr den 8 
maj 2013. Vägbygget pågår. Vy mot 
norr. Kranen i bakgrunden står vid 
undersökningslokalen Bro 597. Foto: 
Elisabeth Rudebeck.
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English Summary

Translation by Alan Crozier

This report presents the results of the excavation of the site Lussabacken norr in Ysane 
Parish, Blekinge, Sweden. The site was investigated in 2011 as part of the archaeological 
“E22 Project”, preparing the way for the construction of the new E22 motorway between 
Sölve and Stensnäs in western Blekinge. The project was directed by Blekinge Museum, 
in collaboration with Sydsvensk Arkeologi Ltd, Kalmar Läns Museum, Smålands Mu
seum/Kulturparken Småland and the Swedish National Heritage Board, Contract Ar
chaeology Service. The excavation was funded by the Swedish Transport Administra
tion (Trafikverket).

The overall aim of the archaeological investigation was to learn about environmen
tal history, landscape use, and settlement development during the period from the Me
solithic to the Iron Age. Within the area there were remains of several different kinds, 
which called for different methods and an interdisciplinary approach. Based on the re
sults of the preliminary survey, an area was chosen for excavation, measuring 16,140 
m2, divided into a site for intensive investigation, comprising 3,890 m2 to be stripped by 
machine, and an area for extensive investigation measuring 12,250 m2, where there was 
a possibility to strip selected parts by machine. A total area of 10,526 m2 was stripped.

The place had a highly complex stratigraphy and a topography that had been res
haped by transgressions and regressions in the Baltic Sea basin since the end of the Ice 
Age. These processes had the result that in certain parts of the excavation area there were 
overlayered and very well preserved remains from the Mesolithic, and in other parts 
badly wavewashed and eroded remains from the same period. Besides the Mesolithic 
remains there were remains of settlement from the Middle Neolithic and the Iron Age, 
a mound of firecracked stone and hearths from the Bronze Age, and agrarian remains 
from the Iron Age and historical times.

The Mesolithic remains consisted of six different contexts.

• Within three separate areas in the northern part of the site, remains of Early Meso
lithic settlement were found, in the form of concentrations of knapped flint at levels 
between one and just over three metres above sea level. In two of the concentrations, 
the distribution of the flint suggested that there had been huts on the site. The remains 
were dated to the Early Mesolithic, between c. 8700 and 8250 BC, that is to say, the 
centuries around the time of the Ancylus transgression. Some of these remains were 
clearly from the time before the transgression, while others were from the time of the 
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following regression. The flint in the oldest context has archaic features, showing a 
technique belonging to the Late Palaeolithic tradition.

• From the Middle Mesolithic, c. 6500–6200 BC, there were six wellpreserved hut re
mains with sunken floor sections and large and carefully constructed hearths, along 
with two long narrow trenches and a separate area with hearths. The settlement was 
2.5–3 metres above sea level, in a sheltered location on the shore of lake Vesan, which 
at that time – during the early part of the Littorina transgression – was a brackish 
lagoon. The trenches beside the huts have been interpreted as places where canoes 
could be moored. The knapped flint from the huts shows that the raw material un
derwent very hard use, and striations on the flint show that it had been trampled 
around for a long time, on or under the hut floor. Altogether this indicates that it 
was a winter settlement.

• In a lowlying part of the northernmost part of the site, at a level of just over a metre 
above sea level, in the sand under thin layers of gyttja, the excavation uncovered po
les and fragments of wood which may have been the remains of a device for trapping 
fish. The location and the uniform size of the material speak in favour of this, but it 
was not possible to identify any clear structure. The remains, which were about five 
metres below the sea level as it was then, are dated to the latter part of the Middle 
Mesolithic, c. 5500 BC.

• In sand layers at levels between six and nine metres above sea level in the southern 
part of the site, knapped flint was found, partly wavewashed, and also a pecked and 
ground stone axe with oval crosssection (trindyxa in Swedish). The sand had been 
deposited when the Littorina transgression was at its maximum. The amount of ma
terial was small and the remains are assumed to have extended further to the north
east, beyond the area under development. The flint is dated by technology and stra
tigraphy to the latter part of the Late Mesolithic, 4500–4000 BC.

The Neolithic remains consisted of a settlement in the southern part of the site and scat
tered finds and occasional features in the northern part of the area.

• A Middle Neolithic occupation layer was situated at levels between 5.5 and just un
der 9 metres above the present sea level in the southern part of the area. The layer 
was found to contain a large amount of flint and pottery from both the Battle Axe 
culture and the Pitted Ware culture. Within the same area as the occupation layer 
there were pits, hearths, and cooking pits, and traces of two or three huts, dated by 
pottery finds to the Pitted Ware culture, and a probable twoaisled house with a pre
liminary dating to the later part of the Battle Axe culture.

• In the northern part of the area there were scattered sherds of pitted ware and oc
cupation layers and a pit containing Middle Neolithic pottery at levels just under 4 
metres above sea level. This suggests that the sea level at some time during this pe
riod, probably around 2700 BC, had fallen to lower levels than previously assumed.

• Bronze Age remains mainly consisted of a mound of firecracked stone and an area 
of hearths.

• The mound was oval, c. 10x8 metres large and 0.7 metres high. The filling consisted 
of a homogenous layer of firecracked stone. Inside the mound there was a chamber 
built of stone, surrounded to the west by stones set in concentric semicircles. The si
milarity to sepulchral monuments and the lack of contemporary finds of settlement 
site character lead to an interpretation that the mound had a ritual significance. The 
monument is dated to the Early Bronze Age, periods II–III.
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• A couple of radiocarbon dates of charcoal from hut remains, interpreted through the 
finds as Middle Neolithic, indicate activities during the Early Bronze Age, before and 
during the time of the construction of the mound of firecracked stone.

• West of the mound was an area with hearths and hearth pits. The features contained 
few finds, and the lack of contemporary finds and remains of settlement site character 
suggests that the hearths were part of the ritual activities performed at Lussabacken. 
The remains are dated to the Late Bronze Age, periods V–VI.

The remains from the Iron Age consisted of a large settlement and traces of cultivation 
while the remains from historical times consisted of agrarian remains.

• The Iron Age settlement was dominated by three longhouses, a boathouse, and two 
sunkenfloor huts. Also within the area was a concentration of postholes that was 
difficult to interpret, probably the traces of a longhouse which had two or more buil
ding phases, and a number of hearths, pits, and postholes. Finds of forge slag, fur
nace scale, and a blast nozzle show that iron was worked on the site and fragments 
of loomweights reveal textile craft. The remains were mainly dated to the Migration 
Period and early Vendel Period.

• The boathouse was 13 metres long and had a sunken section inside the roofbearing 
structure. About thirty boat rivets of iron were found within the structure. The bo
athouse is an archaeological rarity, and the reason it was found here should be sought 
in the favourable topographical location in a sheltered part of the shore of lake Ve
san which was simultaneously steep enough to make it possible to get a boat into the 
water quickly. The boathouse is dated to the Migration Period.

• Within the site there were also areas with ard marks and clearance cairns. These tra
ces of cultivation were dated, some to the Iron Age and some to various parts of his
torical times (Early/High Middle Ages and the modern period).
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APPENDIX 1

Tabell över de 232 14C-dateringarna som redovisas i figur V, ordnande 
efter undersökningslokal. De kalibrerade proverna anges inom 
2σ-intervallet samt med mittvärde. Detta värde motsvarar provens 
mittpunkt i figur V. Färgfälten framför lokalnamnet i tabellen mot-
svarar färgen på mittpunkterna på de i figur V redovisade proverna 
från respektive undersökningslokal. 

Laboratorieförkortningar: Ua: Ångströmlaboratoriet, Tandemlabo-
ratoriet, Uppsala universitet, Beta: Beta Analytic Radiocarbon Dat-
ing Laboratory, Miami, USA, UBA: 14CHRONO Centre, Queens Uni-
versity Belfast, Nordirland. 
Förkortningar: AU = arkeologisk utredning, FU = förundersökning, 
SU = särskild arkeologisk undersökning, gft = gravfält.

ERRATA
Följande tabell ingår som appendix 1 i rapporterna inom E22-
projektet. Dessvärre är flertalet av δ13C-värdena gällande daterin-
garna från Norjeskogen/Norjegravfälten fel i rapporterna Gustavs
torpsvägen (2014:8) samt Damm 6 och Bro 597 (2014:14).

APPENDIX 1

14C-dateringar som visas i figur V

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Ua-30842 Lussabacken norr, SU AH67777 PM67798  1,28 9321 53 Träkol: tall -26,6 Härd i lager 15090 8740–8350 BC -8545
Ua-43343 Lussabacken norr, SU AL17600 PK41166  2,45 9172 51 Träkol: tall -26,6 Kulturlager i A17600, vid hydda 1 8550–8280 BC -8415
Ua-31202 Lussabacken norr, SU AH38145 PM38498  0,96 9155 53 Träkol: tall -23,7 Grop i lager 15090 8540–8270 BC -8405
Ua-31199 Lussabacken norr, SU AH38128 PM38501  0,91 9106 50 Kottefjäll, bränt -25,1 Grop i lager 15090 8460–8240 BC -8350
Ua-30843 Lussabacken norr, SU AH66860 PM41366  3,24 9068 52 Träkol: tall -26,8 Härd i lager 33479 8440–8210 BC -8325
Ua-30840 Lussabacken norr, SU AL66466 PM67699  2,80 8078 252 Träkol: hassel -28,2 Hydda 26 7600–6400 BC -7000
Ua-31200 Lussabacken norr, SU AL66713 PM41163  2,63 7811 46 Träkol: al -21,6 Hydda 24 6770–6500 BC -6635
Ua-43342 Lussabacken norr, SU AH40481 (=AH39224) PK41118  2,43 7679 45 Träkol: hassel -29,8 Härd i hydda 24 6610–6440 BC -6525
Ua-31206 Lussabacken norr, SU A67295 PM67327  2,85 7646 43 Träkol: Salix sp. -23,1 Hydda 25 6600–6430 BC -6515
Ua-30839 Lussabacken norr, SU AL67328 PM39209  2,51 7642 47 Träkol: Salix sp. -26,8 Hydda 24 6600–6430 BC -6515
Ua-43344 Lussabacken norr, SU AH66956 PK67059  2,78 7539 44 Träkol: hassel -26,8 Härd i hydda 26 6470–6260 BC -6365
Ua-31201 Lussabacken norr, SU AL38000 PM38464  2,43 7486 48 Träkol: al -25,0 Hydda 26 6440–6240 BC -6340
Ua-31203 Lussabacken norr, SU AH39352 PM40946  2,72 7443 44 Hasselnötskal, bränt -20,9 Härd i anslutning till hyddområde 6420–6230 BC -6325
Ua-31204 Lussabacken norr, SU AL40708 PM41160  2,55 7431 47 Hasselnötskal, bränt -27,0 Hydda 23 6420–6220 BC -6320
Ua-30841 Lussabacken norr, SU AS66067 PM66458  2,84 7364 45 Hasselnötskal, bränt -29,1 Stolphål i hydda 27 6370–6090 BC -6230
Ua-39841 Lussabacken norr, FU AT17007 PV17015  1,30 6641 39 Trä: al -30,1 Förmodad fiskeinstallation 5632–5492 BC -5562
Ua-44186 Lussabacken norr, SU A11209 PM11281  4,23 4086 45 Träkol: ek -28,2 Röjningsröse 2870–2480 BC -2675
Ua-30321 Lussabacken norr, SU A29691 PM29944  6,63 3304 30 Träkol: lind -25,1 Hydda A18/A33 1670–1500 BC -1585
Ua-30322 Lussabacken norr, SU A29747 PM30681  7,04 3206 30 Träkol: ek -26,7 Hydda A21 1530–1410 BC -1470
Ua-30324 Lussabacken norr, SU A27943 P1000833  6,75 3191 30 Träkol: ek -26,6 Hydda A18/A33 1515–1410 BC -1463
Ua-30323 Lussabacken norr, SU A32613 PM32621   6,93 3065 31 Träkol: ek -26,0 Hydda A21 1420–1260 BC -1340
Ua-31230 Lussabacken norr, SU AP23060 PM23843  8,78 3065 33 Träkol: björk -22,1 Härdgrop i skärvstenshög 1420–1250 BC -1335
Ua-31231 Lussabacken norr, SU AL17970 PM25054  9,01 3015 30 Träkol: ek -26,5 Lager i skärvstenshög 1390–1130 BC -1260
Ua-41143 Lussabacken norr, FU A16216 PK18327  8,93 3012 35 Bark/näver -25,1 Härdgrop i skärvstenshög 1390–1120 BC -1255
Ua-31232 Lussabacken norr, SU AL23000 PM35443  8,79 2970 32 Träkol: björk -24,6 Lager i skärvstenshög 1310–1050 BC -1180
Ua-45906 Lussabacken norr, SU AP61343 PK25400  5,20 2695 35 Träkol: al -24,7 Härd i härdområde 910–800 BC -855
Ua-41139 Lussabacken norr, FU AH18419  2 5,14 2691 35 Träkol: al -26,1 Härd i härdområde 910–800 BC -855
Ua-45907 Lussabacken norr, SU AP61498 PK25439  5,83 2565 35 Träkol: björk -24,1 Härd i härdområde 810–540 BC -675
Ua-41144 Lussabacken norr, FU A16821 PM17461  4,80 2314 35 Träkol: al -28,4 Gränsdike 490–200 BC -345
Ua-31242 Lussabacken norr, SU A14449 PK39623  5,48 2181 33 Träkol: hassel -21,4 Härd på järnåldersboplats 380–160 BC -270
Ua-44187 Lussabacken norr, SU A11209 PM11282  4,18 2147 31 Ospec träkol -27,3 Röjningsröse 360–50 BC -205
Ua-44190 Lussabacken norr, SU A5537 PM31063  3,47 1842 61 Sädeskorn: råg -25,7 Hus 3 50–340 AD 195

Lussabacken norr
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14C-dateringar som visas i figur V

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Ua-30842 Lussabacken norr, SU AH67777 PM67798  1,28 9321 53 Träkol: tall -26,6 Härd i lager 15090 8740–8350 BC -8545
Ua-43343 Lussabacken norr, SU AL17600 PK41166  2,45 9172 51 Träkol: tall -26,6 Kulturlager i A17600, vid hydda 1 8550–8280 BC -8415
Ua-31202 Lussabacken norr, SU AH38145 PM38498  0,96 9155 53 Träkol: tall -23,7 Grop i lager 15090 8540–8270 BC -8405
Ua-31199 Lussabacken norr, SU AH38128 PM38501  0,91 9106 50 Kottefjäll, bränt -25,1 Grop i lager 15090 8460–8240 BC -8350
Ua-30843 Lussabacken norr, SU AH66860 PM41366  3,24 9068 52 Träkol: tall -26,8 Härd i lager 33479 8440–8210 BC -8325
Ua-30840 Lussabacken norr, SU AL66466 PM67699  2,80 8078 252 Träkol: hassel -28,2 Hydda 26 7600–6400 BC -7000
Ua-31200 Lussabacken norr, SU AL66713 PM41163  2,63 7811 46 Träkol: al -21,6 Hydda 24 6770–6500 BC -6635
Ua-43342 Lussabacken norr, SU AH40481 (=AH39224) PK41118  2,43 7679 45 Träkol: hassel -29,8 Härd i hydda 24 6610–6440 BC -6525
Ua-31206 Lussabacken norr, SU A67295 PM67327  2,85 7646 43 Träkol: Salix sp. -23,1 Hydda 25 6600–6430 BC -6515
Ua-30839 Lussabacken norr, SU AL67328 PM39209  2,51 7642 47 Träkol: Salix sp. -26,8 Hydda 24 6600–6430 BC -6515
Ua-43344 Lussabacken norr, SU AH66956 PK67059  2,78 7539 44 Träkol: hassel -26,8 Härd i hydda 26 6470–6260 BC -6365
Ua-31201 Lussabacken norr, SU AL38000 PM38464  2,43 7486 48 Träkol: al -25,0 Hydda 26 6440–6240 BC -6340
Ua-31203 Lussabacken norr, SU AH39352 PM40946  2,72 7443 44 Hasselnötskal, bränt -20,9 Härd i anslutning till hyddområde 6420–6230 BC -6325
Ua-31204 Lussabacken norr, SU AL40708 PM41160  2,55 7431 47 Hasselnötskal, bränt -27,0 Hydda 23 6420–6220 BC -6320
Ua-30841 Lussabacken norr, SU AS66067 PM66458  2,84 7364 45 Hasselnötskal, bränt -29,1 Stolphål i hydda 27 6370–6090 BC -6230
Ua-39841 Lussabacken norr, FU AT17007 PV17015  1,30 6641 39 Trä: al -30,1 Förmodad fiskeinstallation 5632–5492 BC -5562
Ua-44186 Lussabacken norr, SU A11209 PM11281  4,23 4086 45 Träkol: ek -28,2 Röjningsröse 2870–2480 BC -2675
Ua-30321 Lussabacken norr, SU A29691 PM29944  6,63 3304 30 Träkol: lind -25,1 Hydda A18/A33 1670–1500 BC -1585
Ua-30322 Lussabacken norr, SU A29747 PM30681  7,04 3206 30 Träkol: ek -26,7 Hydda A21 1530–1410 BC -1470
Ua-30324 Lussabacken norr, SU A27943 P1000833  6,75 3191 30 Träkol: ek -26,6 Hydda A18/A33 1515–1410 BC -1463
Ua-30323 Lussabacken norr, SU A32613 PM32621   6,93 3065 31 Träkol: ek -26,0 Hydda A21 1420–1260 BC -1340
Ua-31230 Lussabacken norr, SU AP23060 PM23843  8,78 3065 33 Träkol: björk -22,1 Härdgrop i skärvstenshög 1420–1250 BC -1335
Ua-31231 Lussabacken norr, SU AL17970 PM25054  9,01 3015 30 Träkol: ek -26,5 Lager i skärvstenshög 1390–1130 BC -1260
Ua-41143 Lussabacken norr, FU A16216 PK18327  8,93 3012 35 Bark/näver -25,1 Härdgrop i skärvstenshög 1390–1120 BC -1255
Ua-31232 Lussabacken norr, SU AL23000 PM35443  8,79 2970 32 Träkol: björk -24,6 Lager i skärvstenshög 1310–1050 BC -1180
Ua-45906 Lussabacken norr, SU AP61343 PK25400  5,20 2695 35 Träkol: al -24,7 Härd i härdområde 910–800 BC -855
Ua-41139 Lussabacken norr, FU AH18419  2 5,14 2691 35 Träkol: al -26,1 Härd i härdområde 910–800 BC -855
Ua-45907 Lussabacken norr, SU AP61498 PK25439  5,83 2565 35 Träkol: björk -24,1 Härd i härdområde 810–540 BC -675
Ua-41144 Lussabacken norr, FU A16821 PM17461  4,80 2314 35 Träkol: al -28,4 Gränsdike 490–200 BC -345
Ua-31242 Lussabacken norr, SU A14449 PK39623  5,48 2181 33 Träkol: hassel -21,4 Härd på järnåldersboplats 380–160 BC -270
Ua-44187 Lussabacken norr, SU A11209 PM11282  4,18 2147 31 Ospec träkol -27,3 Röjningsröse 360–50 BC -205
Ua-44190 Lussabacken norr, SU A5537 PM31063  3,47 1842 61 Sädeskorn: råg -25,7 Hus 3 50–340 AD 195
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Lussabacken norr

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Ua-44184 Lussabacken norr, SU A23181 PK28080  3,17 1829 33 Träkol: asp -25,8 Hus 4, båthus 80–260 AD 170
Ua-44188 Lussabacken norr, SU A30214 PM30763  3,36 1821 45 Sädeskorn: havre -28,4 Hus 6 80–330 AD 205
Ua-44185 Lussabacken norr, SU A27170 PK31417  3,13 1608 30 Träkol: al -27,5 Hus 4, båthus 390–540 AD 465
Ua-31239 Lussabacken norr, SU A4479 PM67013  4,18 1602 36 Träkol: al -25,6 Hus 1–2 380–550 AD 465
Ua-44191 Lussabacken norr, SU A36042 PM66109  3,71 1592 33 Sädeskorn: emmer -23,5 Hus 3 400–550 AD 475
Ua-46005 Lussabacken norr, SU A5961 PM32419  3,80 1560 37 Sädeskorn: obest. -22,9 Hus 7 410–580 AD 495
Ua-41145 Lussabacken norr, FU AS18087 PM18246  4,45 1548 33 Träkol: al -25,8 Hus 1–2 420–590 AD 505
Ua-46173 Lussabacken norr, SU A33369 PK38734  2,45 1545 31 Kvist: al -23,7 Härd på järnåldersbopl. 420–590 AD 505
Ua-46171 Lussabacken norr, SU A736 PK16981  3,10 1537 30 Träkol: al -24,7 Grop på järnåldersbopl. 430–600 AD 515
Ua-41142 Lussabacken norr, FU AS18071 PK18247  4,42 1530 33 Träkol: al -27,3 Hus 1–2 430–600 AD 515
Ua-41138 Lussabacken norr, FU AG16334, RB16430, G16432   4,40 1514 33 Träkol: asp -26,7 Härd i hus 1–2 430–630 AD 530
Ua-46004 Lussabacken norr, SU A30715 PM32418  3,80 1503 33 Sädeskorn: emmer/spelt -22,1 Hus 7 430–640 AD 535
Ua-46172 Lussabacken norr, SU AL27170 PK30680  3,12 1460 30 Träkol: al -25,4 Hus 4, båthus 550–650 AD 600
Ua-44189 Lussabacken norr, SU A30658 PM31031  3,18 1441 32 Sädeskorn: emmer -24,9 Hus 6 560–655 AD 608
Ua-41140 Lussabacken norr, FU AS17318   2,43 1184 33 Träkol: al -26,4 Stolphål 720–970 AD 845
Ua-41141 Lussabacken norr, FU AH16559 PK17490  5,75 1146 33 Träkol: ek -26,0 Härd på järnåldersbopl. 770–980 AD 875
Ua-44192 Lussabacken norr, SU A9231 PM66620  10,42 903 32 Träkol: asp -27,4 Röjningsröse 1030–1210 AD 1120
Ua-44193 Lussabacken norr, SU A9231 PM66621  10,14 880 32 Träkol: björk -26,5 Röjningsröse 1030–1230 AD 1130
Ua-31241 Lussabacken norr, SU A16227 PM66917  4,12 856 33 Träkol: al -25,0 Hus 1–2 1040–1270 AD 1155
Ua-31240 Lussabacken norr, SU A26921 PK27067  3,60 273 49 Träkol: rötad ek -24,0 Hus 5, grophus 1470–1960 AD 1715
Ua-41146 Lussabacken norr, FU AL17133 PM18293  3,10 175 31 Träkol: al -27,5 Lager 1650–1960 AD 1805
Ua-31357 Damm 6 AL110/108 PM1416  -0,20 9005 257 Träkol: alm -22,8 AL110/108, fyndförande lager  8900–7500 BC -8200
Ua-45716 Damm 6 AL109 PM1649a  -0,85 8222 60 Frön av igelknopp -28,4 AL109, mörka gyttjan 7460–7070 BC -7265
Ua-45717 Damm 6 AL109 PM1649b  -0,85 7801 47 Frön av al -26,4 AL109, mörka gyttjan 6760–6490 BC -6625
Ua-45715 Damm 6 AL101 PM1648  -0,77 7671 44 Hasselnötskal, bränt -26,5 AL101, grå flintförande sandlagret 6600–6440 BC -6520
Ua-45055 Damm 6 AL107 FT1537.101  -0,18 7606 42 Trä: tall, spetsad pinne -26,6 AL101, grå flintförande sandlagret 6570–6390 BC -6480
Ua-45053 Damm 6 AL101 FT2321.101  -0,69 7596 43 Trä: tall, spetsad pinne -25,3 AL101, grå flintförande sandlagret 6570–6380 BC -6475
Ua-45714 Damm 6 AL102 PM542  -0,67 7583 43 Frön av igelknopp -28,2 AL102, understa gyttjelagret 6510–6370 BC -6440
Ua-45054 Damm 6 AL101 PK494.101  -0,58 7397 40 Träkol: tall -23,8 AL101, stor träkolsbit i ytan av lager 101 6400–6110 BC -6255
Ua-31356 Damm 6 AL104 PM492  -0,39 872 34 Bark -27,4 AL104, översta gyttjelagret 1040–1260 AD 1150
Ua-31225 Bro 597, FU AL103 PM799  0,60 8138 84 Träkol: Maloideae -21,9 AL103, ljusgrå sand 7450–6800 BC -7125
Ua-45962 Bro 597, FU AL4240 PK4254   -0,11 7302 48 Träkol: tall -25,1 AL4240, rödbrun-gulbrun sand 6250–6050 BC -6150
Ua-31224 Bro 597, FU AL102 PM781  0,42 6321 65 Träkol: al & ek -24,2 AL102, gulgrått sandlager 5480–5070 BC -5275
Ua-31223 Bro 597, FU AL103 PM780  0,78 6052 51 Träkol: Alnus sp. + bark -25,2 AL103, ljusgrå sand 5210–4790 BC -5000
Ua-45963 Bro 597, FU AL103 PK1000391  0,97 257 31 Träkol: ask -25,5 AL103, ljusgrå sand 1510–1960 AD 1735
Ua-45961 Bro 597, FU AL102 PK1131  0,87 211 31 Träkol: al -27,2 AL102, gulgrått sandlager, sotkonc. 1640–1960 AD 1800
Ua-30695 Norje Sunnansund, SU A19313 PK10  -0,12 8548 121 Ben: gäddkota -21,1 “Fiskfermenteringsrännan” 8000–7300 BC -7650
UBA-23447 Norje Sunnansund, SU L110, G 3727, fnr 2505 PK72  0,42 8548 45 Hasselnötskal, bränt saknas L110 7610–7510 BC -7560
Ua-31128 Norje Sunnansund, SU L110, G13903, fnr 2592 PK43  -0,57 8375 50 Hasselnötskal, bränt -24,0 L110 7550–7320 BC -7435
Ua-30789 Norje Sunnansund, SU L110, G14826, fnr 2645 PK12  -0,25 8360 45 Hasselnötskal, bränt -26,1 L110 7540–7320 BC -7430
Ua-30692 Norje Sunnansund, SU L111, 14957, fnr 2634 PK7  0,09 8345 48 Hasselnötskal, bränt -24,8 L111 7540–7190 BC -7365
Ua-30696 Norje Sunnansund, SU A19313 PK11  -0,12 8288 76 Ben: mört, svalgben -16,9 “Fiskfermenteringsrännan” 7520–7080 BC -7300
UBA-21057 Norje Sunnansund, SU L111, G14948 PK29   0,06 8281 46 Ben: kronhjort -23,0 L111 7480–7170 BC -7325
Ua-30694 Norje Sunnansund, SU L111, G16940 PK9  0,04 8239 47 Ben: vildsvin -22,9 L111 7460–7080 BC -7270
UBA-21056 Norje Sunnansund, SU L111, G26783 PK28  0,43 8156 43 Ben: uroxe -21,9 L111 7310–7050 BC -7180
Ua-30792 Norje Sunnansund, SU L111, G3941, fnr 2574 PK15  0,44 8138 43 Hasselnötskal, bränt -23,5 L111 7310–7040 BC -7175
UBA-23446 Norje Sunnansund, SU L110, G21704, fnr 2830 PK73  0,35 8122 43 Harts saknas L110 7300–7040 BC -7170
Ua-30594 Norje Sunnansund, SU F13457 PK1  -1,54 8066 60 Ek, obränt -30,1 Spetsad påle 7300–6700 BC -7000
Ua-30698 Norje Sunnansund, FU 2011 L111, G793 PK104  0,02 8059 248 Oident ben -26,8 L111 7600–6400 BC -7000
Ua-30791 Norje Sunnansund, SU L111, G5916, fnr 2443 PK14  0,50 8029 43 Hasselnötskal, bränt -26,5 L111 7080–6770 BC -6925
UBA-23399 Norje Sunnansund, SU L112, G 12359, PM12553 PK74  -1,30 7998 37 Hasselnötskal, obränt saknas L112, hasselnötsdepå 7060–6770 BC -6915
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14C-dateringar som visas i figur V

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Ua-44184 Lussabacken norr, SU A23181 PK28080  3,17 1829 33 Träkol: asp -25,8 Hus 4, båthus 80–260 AD 170
Ua-44188 Lussabacken norr, SU A30214 PM30763  3,36 1821 45 Sädeskorn: havre -28,4 Hus 6 80–330 AD 205
Ua-44185 Lussabacken norr, SU A27170 PK31417  3,13 1608 30 Träkol: al -27,5 Hus 4, båthus 390–540 AD 465
Ua-31239 Lussabacken norr, SU A4479 PM67013  4,18 1602 36 Träkol: al -25,6 Hus 1–2 380–550 AD 465
Ua-44191 Lussabacken norr, SU A36042 PM66109  3,71 1592 33 Sädeskorn: emmer -23,5 Hus 3 400–550 AD 475
Ua-46005 Lussabacken norr, SU A5961 PM32419  3,80 1560 37 Sädeskorn: obest. -22,9 Hus 7 410–580 AD 495
Ua-41145 Lussabacken norr, FU AS18087 PM18246  4,45 1548 33 Träkol: al -25,8 Hus 1–2 420–590 AD 505
Ua-46173 Lussabacken norr, SU A33369 PK38734  2,45 1545 31 Kvist: al -23,7 Härd på järnåldersbopl. 420–590 AD 505
Ua-46171 Lussabacken norr, SU A736 PK16981  3,10 1537 30 Träkol: al -24,7 Grop på järnåldersbopl. 430–600 AD 515
Ua-41142 Lussabacken norr, FU AS18071 PK18247  4,42 1530 33 Träkol: al -27,3 Hus 1–2 430–600 AD 515
Ua-41138 Lussabacken norr, FU AG16334, RB16430, G16432   4,40 1514 33 Träkol: asp -26,7 Härd i hus 1–2 430–630 AD 530
Ua-46004 Lussabacken norr, SU A30715 PM32418  3,80 1503 33 Sädeskorn: emmer/spelt -22,1 Hus 7 430–640 AD 535
Ua-46172 Lussabacken norr, SU AL27170 PK30680  3,12 1460 30 Träkol: al -25,4 Hus 4, båthus 550–650 AD 600
Ua-44189 Lussabacken norr, SU A30658 PM31031  3,18 1441 32 Sädeskorn: emmer -24,9 Hus 6 560–655 AD 608
Ua-41140 Lussabacken norr, FU AS17318   2,43 1184 33 Träkol: al -26,4 Stolphål 720–970 AD 845
Ua-41141 Lussabacken norr, FU AH16559 PK17490  5,75 1146 33 Träkol: ek -26,0 Härd på järnåldersbopl. 770–980 AD 875
Ua-44192 Lussabacken norr, SU A9231 PM66620  10,42 903 32 Träkol: asp -27,4 Röjningsröse 1030–1210 AD 1120
Ua-44193 Lussabacken norr, SU A9231 PM66621  10,14 880 32 Träkol: björk -26,5 Röjningsröse 1030–1230 AD 1130
Ua-31241 Lussabacken norr, SU A16227 PM66917  4,12 856 33 Träkol: al -25,0 Hus 1–2 1040–1270 AD 1155
Ua-31240 Lussabacken norr, SU A26921 PK27067  3,60 273 49 Träkol: rötad ek -24,0 Hus 5, grophus 1470–1960 AD 1715
Ua-41146 Lussabacken norr, FU AL17133 PM18293  3,10 175 31 Träkol: al -27,5 Lager 1650–1960 AD 1805
Ua-31357 Damm 6 AL110/108 PM1416  -0,20 9005 257 Träkol: alm -22,8 AL110/108, fyndförande lager  8900–7500 BC -8200
Ua-45716 Damm 6 AL109 PM1649a  -0,85 8222 60 Frön av igelknopp -28,4 AL109, mörka gyttjan 7460–7070 BC -7265
Ua-45717 Damm 6 AL109 PM1649b  -0,85 7801 47 Frön av al -26,4 AL109, mörka gyttjan 6760–6490 BC -6625
Ua-45715 Damm 6 AL101 PM1648  -0,77 7671 44 Hasselnötskal, bränt -26,5 AL101, grå flintförande sandlagret 6600–6440 BC -6520
Ua-45055 Damm 6 AL107 FT1537.101  -0,18 7606 42 Trä: tall, spetsad pinne -26,6 AL101, grå flintförande sandlagret 6570–6390 BC -6480
Ua-45053 Damm 6 AL101 FT2321.101  -0,69 7596 43 Trä: tall, spetsad pinne -25,3 AL101, grå flintförande sandlagret 6570–6380 BC -6475
Ua-45714 Damm 6 AL102 PM542  -0,67 7583 43 Frön av igelknopp -28,2 AL102, understa gyttjelagret 6510–6370 BC -6440
Ua-45054 Damm 6 AL101 PK494.101  -0,58 7397 40 Träkol: tall -23,8 AL101, stor träkolsbit i ytan av lager 101 6400–6110 BC -6255
Ua-31356 Damm 6 AL104 PM492  -0,39 872 34 Bark -27,4 AL104, översta gyttjelagret 1040–1260 AD 1150
Ua-31225 Bro 597, FU AL103 PM799  0,60 8138 84 Träkol: Maloideae -21,9 AL103, ljusgrå sand 7450–6800 BC -7125
Ua-45962 Bro 597, FU AL4240 PK4254   -0,11 7302 48 Träkol: tall -25,1 AL4240, rödbrun-gulbrun sand 6250–6050 BC -6150
Ua-31224 Bro 597, FU AL102 PM781  0,42 6321 65 Träkol: al & ek -24,2 AL102, gulgrått sandlager 5480–5070 BC -5275
Ua-31223 Bro 597, FU AL103 PM780  0,78 6052 51 Träkol: Alnus sp. + bark -25,2 AL103, ljusgrå sand 5210–4790 BC -5000
Ua-45963 Bro 597, FU AL103 PK1000391  0,97 257 31 Träkol: ask -25,5 AL103, ljusgrå sand 1510–1960 AD 1735
Ua-45961 Bro 597, FU AL102 PK1131  0,87 211 31 Träkol: al -27,2 AL102, gulgrått sandlager, sotkonc. 1640–1960 AD 1800
Ua-30695 Norje Sunnansund, SU A19313 PK10  -0,12 8548 121 Ben: gäddkota -21,1 “Fiskfermenteringsrännan” 8000–7300 BC -7650
UBA-23447 Norje Sunnansund, SU L110, G 3727, fnr 2505 PK72  0,42 8548 45 Hasselnötskal, bränt saknas L110 7610–7510 BC -7560
Ua-31128 Norje Sunnansund, SU L110, G13903, fnr 2592 PK43  -0,57 8375 50 Hasselnötskal, bränt -24,0 L110 7550–7320 BC -7435
Ua-30789 Norje Sunnansund, SU L110, G14826, fnr 2645 PK12  -0,25 8360 45 Hasselnötskal, bränt -26,1 L110 7540–7320 BC -7430
Ua-30692 Norje Sunnansund, SU L111, 14957, fnr 2634 PK7  0,09 8345 48 Hasselnötskal, bränt -24,8 L111 7540–7190 BC -7365
Ua-30696 Norje Sunnansund, SU A19313 PK11  -0,12 8288 76 Ben: mört, svalgben -16,9 “Fiskfermenteringsrännan” 7520–7080 BC -7300
UBA-21057 Norje Sunnansund, SU L111, G14948 PK29   0,06 8281 46 Ben: kronhjort -23,0 L111 7480–7170 BC -7325
Ua-30694 Norje Sunnansund, SU L111, G16940 PK9  0,04 8239 47 Ben: vildsvin -22,9 L111 7460–7080 BC -7270
UBA-21056 Norje Sunnansund, SU L111, G26783 PK28  0,43 8156 43 Ben: uroxe -21,9 L111 7310–7050 BC -7180
Ua-30792 Norje Sunnansund, SU L111, G3941, fnr 2574 PK15  0,44 8138 43 Hasselnötskal, bränt -23,5 L111 7310–7040 BC -7175
UBA-23446 Norje Sunnansund, SU L110, G21704, fnr 2830 PK73  0,35 8122 43 Harts saknas L110 7300–7040 BC -7170
Ua-30594 Norje Sunnansund, SU F13457 PK1  -1,54 8066 60 Ek, obränt -30,1 Spetsad påle 7300–6700 BC -7000
Ua-30698 Norje Sunnansund, FU 2011 L111, G793 PK104  0,02 8059 248 Oident ben -26,8 L111 7600–6400 BC -7000
Ua-30791 Norje Sunnansund, SU L111, G5916, fnr 2443 PK14  0,50 8029 43 Hasselnötskal, bränt -26,5 L111 7080–6770 BC -6925
UBA-23399 Norje Sunnansund, SU L112, G 12359, PM12553 PK74  -1,30 7998 37 Hasselnötskal, obränt saknas L112, hasselnötsdepå 7060–6770 BC -6915
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Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

UBA-23795 Norje Sunnansund, SU L111, G31555 PK93  0,40 7933 36 Ben: Homo, skallfragm. -21,9 L111 7030–6680 BC -6855
Ua-30687 Norje Sunnansund, SU L112, G13646 PK2  -1,47 7927 244 Ben: Homo -26,4 L112 7500–6300 BC -6900
UBA-20881 Norje Sunnansund, SU L111, G28782 PK16  0,45 7912 31 Ben: vildsvin -20,6 L111 7030–6650 BC -6840
UBA-23792 Norje Sunnansund, SU L111, G3732 PK91  0,45 7897 49 Ben: Homo, falang -19,0 L111 7030–6640 BC -6835
UBA-21060 Norje Sunnansund, SU L111, G21559 PK32  0,28 7845 48 Ben: gråsäl, öronben -20,5 L111 7020–6560 BC -6790
Ua-30790 Norje Sunnansund, SU L110, G14971, fnr 2635 PK13  0,14 7788 44 Hasselnötskal, bränt -27,9 L110 6700–6480 BC -6590
Ua-31309 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15012b  -0,58 7715 50 Al, Alnus sp. -25,0 L110, strandkanten 6640–6460 BC -6550
Ua-30688 Norje Sunnansund, SU L112, G12296 PK3  -1,51 7522 229 Ben: uroxe -27,5 L112 7100–5900 BC -6500
Ua-31311 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15013b  -0,88 7392 43 Al, Alnus sp. -25,0 L110, strandkanten 6400–6100 BC -6250
Ua-31308 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15012a  -0,58 7388 49 Starr, Carex sp. -21,6 L110, strandkanten 6400–6090 BC -6245
Ua-30597 Norje Sunnansund, FU 2011 Dendroträet F600 PK105   -0,02 7371 47 Al -30,6 Alstubbe 6380–6090 BC -6235
Ua-31310 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15013a  -0,88 7333 59 Starr, Carex sp. -26,9 L110, strandkanten 6370–6060 BC -6215
Ua-30689 Norje Sunnansund, SU L110, G17466 PK4  0,56 7323 128 Ben: säl -22,9 L110 6440–5980 BC -6210
Ua-40739 Norje Sunnansund, FU 2010 AL5713, RC5745   0,45 7124 43 Ben: Phoca -22,6 AL5713 6070–5900 BC -5985
Ua-39840 Norje Sunnansund, FU 2010 AL5692, RC5703   0,40 7045 40 Ben: Sus scrofa, tand (M2) -22,8 AL5692 6010–5840 BC -5925
Ua-40738 Norje Sunnansund, FU 2010 AL5692 FL5705  0,47 6857 39 Ben: Homo, skalltak -21,0 AL5692 5840–5660 BC -5750
Ua-30697 Norje Sunnansund, FU 2011 L110, G792 PK103  0,10 6669 64 Oident ben -21,0 L110 5710–5480 BC -5595
Ua-30693 Norje Sunnansund, SU L111, G17845 PK8  0,42 6542 102 Ben: svin -26,4 L111 5660–5310 BC -5485
Ua-30691 Norje Sunnansund, SU L110, G21683 PK6  0,38 5417 275 Ben: rådjur -21,0 L110 4900–3600 BC -4250
Ua-30690 Norje Sunnansund, SU L110, G14965 PK5  0,17 5376 57 Ben: säl -21,0 L110 4340–4050 BC -4195
Ua-31216 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM24159  3,53 2122 32 Träkol: ek -24,5 Stensättning, småstenspackning 23134 350–40 BC -195
Ua-39894 Norje Sunnansund, FU 2010 A5151 PM5199  2,65 1875 31 Träkol: ek -27,4 Jord- och stenvall 60–230 AD 85
Ua-31217 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM25502  3,25 1809 32 Träkol: ek -23,6 Stensättning, L102 120–330 AD 225
Ua-31215 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM19379  3,37 1732 30 Träkol: björk -24,0 Stensättning, grop 1458 230–390 AD 310
Ua-41554 Norje Sunnansund, FU 2010 A6697 PM6819  3,01 1703 30 Träkol: björk -25,3 Röjningsröse, lager 3 250–410 AD 330
Ua-30596 Norje Sunnansund, FU 2011 A1082 PK102  2,85 1700 32 Träkol: ek -29,4 Härd 250–420 AD 335
Ua-41556 Norje Sunnansund, FU 2010 A6715 PM6862  2,80 1603 30 Träkol: björk & ek -25,7 Röjningsröse, lager 3 390–540 AD 465
Ua-43509 Norje Sunnansund, SU A3876 PM12801  2,90 1598 31 Träkol: ek -27,2 Stensträng 400–550 AD 475
Ua-43507 Norje Sunnansund, SU A2353 PM3990  2,97 1593 32 Örtstam -27,2 Röjningsröse 400-550 AD 475
Ua-43510 Norje Sunnansund, SU A3876 PM12802  3,13 1565 30 Träkol: ek -27,5 Stensträng 420–570 AD 495
Ua-43508 Norje Sunnansund, SU A2356 PM3991  3,00 1561 31 Träkol: ek -26,8 Röjningsröse 420–570 AD 495
Ua-41553 Norje Sunnansund, FU 2010 A5143 PM5243  2,51 1551 30 Träkol: ek -25,8 Röjningsröse, lager 2 420–580 AD 500
Ua-41552 Norje Sunnansund, FU 2010 A5143 PM5242  2,84 1493 30 Träkol: ek -27,1 Röjningsröse, lager 2 460–650 AD 555
Ua-43511 Norje Sunnansund, SU A5483 PM12636  2,66 1484 30 Träkol: björk -26,0 Röjningsröse 530–650 AD 590
Ua-30595 Norje Sunnansund, FU 2011 A569 PK101  2,30 1421 31 Träkol ek -27,7 Härd 575–660 AD 618
Ua-31218 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM24160  3,42 1232 32 Träkol: ek, torne -24,9 Stensättning, småstenspackning 23134 680–890 AD 785
Ua-39893 Norje Sunnansund, FU 2010 A5151 PM5198  2,69 1037 30 Träkol: Salix sp. -24,7 Jord- och stenvall 890–1040 AD 965
Ua-43512 Norje Sunnansund, SU A5483 PM12637  2,73 499 30 Träkol: björk -27,3 Röjningsröse 1390–1450 AD 1420
Ua-41557 Norje Sunnansund, FU 2010 A6715 PM6863  2,96 151 33 Träkol: al -27,7 Röjningsröse, lager 3 1660–1960 AD 1810
Ua-41555 Norje Sunnansund, FU 2010 A6697 PM6820  3,12 130 30 Träkol: hassel -28,0 Röjningsröse, lager 3 1670–1950 AD 1810
Ua-43327 Norje Nordansund, SU AS168674 PM1000484 7 3,83 9226 50 Träkol: tall -28,1 Stolphål i L110 8570–8290 BC -8430
Ua-43321 Norje Nordansund, SU AH168633 PK168651 1 3,82 9180 49 Träkol: tall -26,0 Härd i L110 8550–8280 BC -8415
Ua-43593 Norje Nordansund, SU L110, 2011-12-14 PM1002144  2,07 8831 51 Träkol: kvist 1 år, lövträd -26,6 L110 8210–7740 BC -7975
Ua-41147 Norje Nordansund, FU Schakt 11201 PK11435  2,07 7792 57 Träkol: tall -25,4 Organogent lager, markhorisont 6770–6470 BC -6620
Ua-43325 Norje Nordansund, SU L107, V sidan PK1002155 5 3,47 7649 46 Hasselnötskal, bränt -27,1 L107, fyndenhet 6227 6600–6430 BC -6515
Ua-43328 Norje Nordansund, SU A4540 PK6396 8 3,90 7611 43 Träkol: Salix sp. -26,8 “Korgen” 6570–6390 BC -6480
Ua-43330 Norje Nordansund, SU AH1782 PK3537 10 3,50 7581 44 Träkol: tall -25,9 Kokgrop 6510–6360 BC -6435
Beta-340108 Norje Nordansund, SU AH1782 PM3537  3,50 7560 40 Träkol: björk -25,1 Kokgrop, understa nivån 6470–6390 BC -6430
Beta-340107 Norje Nordansund, SU AH1782 PM3399  4,16 7400 40 Träkol: Salix sp. -23,2 Kokgrop, övre nivån 6410–6230 BC -6320
Ua-41152 Norje Nordansund, FU RC11265  Kolprov 4 3,90 7242 50 Träkol: al -27,9 Lager 2, profil 6220–6020 BC -6120
Ua-43323 Norje Nordansund, SU L109 PK6138 3 4,65 7238 46 Träkol: al -28,1 L109 6220–6020 BC -6120



APPENDIX 1

14C-dateringar som visas i figur V

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

UBA-23795 Norje Sunnansund, SU L111, G31555 PK93  0,40 7933 36 Ben: Homo, skallfragm. -21,9 L111 7030–6680 BC -6855
Ua-30687 Norje Sunnansund, SU L112, G13646 PK2  -1,47 7927 244 Ben: Homo -26,4 L112 7500–6300 BC -6900
UBA-20881 Norje Sunnansund, SU L111, G28782 PK16  0,45 7912 31 Ben: vildsvin -20,6 L111 7030–6650 BC -6840
UBA-23792 Norje Sunnansund, SU L111, G3732 PK91  0,45 7897 49 Ben: Homo, falang -19,0 L111 7030–6640 BC -6835
UBA-21060 Norje Sunnansund, SU L111, G21559 PK32  0,28 7845 48 Ben: gråsäl, öronben -20,5 L111 7020–6560 BC -6790
Ua-30790 Norje Sunnansund, SU L110, G14971, fnr 2635 PK13  0,14 7788 44 Hasselnötskal, bränt -27,9 L110 6700–6480 BC -6590
Ua-31309 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15012b  -0,58 7715 50 Al, Alnus sp. -25,0 L110, strandkanten 6640–6460 BC -6550
Ua-30688 Norje Sunnansund, SU L112, G12296 PK3  -1,51 7522 229 Ben: uroxe -27,5 L112 7100–5900 BC -6500
Ua-31311 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15013b  -0,88 7392 43 Al, Alnus sp. -25,0 L110, strandkanten 6400–6100 BC -6250
Ua-31308 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15012a  -0,58 7388 49 Starr, Carex sp. -21,6 L110, strandkanten 6400–6090 BC -6245
Ua-30597 Norje Sunnansund, FU 2011 Dendroträet F600 PK105   -0,02 7371 47 Al -30,6 Alstubbe 6380–6090 BC -6235
Ua-31310 Norje Sunnansund, SU L110, strandkanten PM15013a  -0,88 7333 59 Starr, Carex sp. -26,9 L110, strandkanten 6370–6060 BC -6215
Ua-30689 Norje Sunnansund, SU L110, G17466 PK4  0,56 7323 128 Ben: säl -22,9 L110 6440–5980 BC -6210
Ua-40739 Norje Sunnansund, FU 2010 AL5713, RC5745   0,45 7124 43 Ben: Phoca -22,6 AL5713 6070–5900 BC -5985
Ua-39840 Norje Sunnansund, FU 2010 AL5692, RC5703   0,40 7045 40 Ben: Sus scrofa, tand (M2) -22,8 AL5692 6010–5840 BC -5925
Ua-40738 Norje Sunnansund, FU 2010 AL5692 FL5705  0,47 6857 39 Ben: Homo, skalltak -21,0 AL5692 5840–5660 BC -5750
Ua-30697 Norje Sunnansund, FU 2011 L110, G792 PK103  0,10 6669 64 Oident ben -21,0 L110 5710–5480 BC -5595
Ua-30693 Norje Sunnansund, SU L111, G17845 PK8  0,42 6542 102 Ben: svin -26,4 L111 5660–5310 BC -5485
Ua-30691 Norje Sunnansund, SU L110, G21683 PK6  0,38 5417 275 Ben: rådjur -21,0 L110 4900–3600 BC -4250
Ua-30690 Norje Sunnansund, SU L110, G14965 PK5  0,17 5376 57 Ben: säl -21,0 L110 4340–4050 BC -4195
Ua-31216 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM24159  3,53 2122 32 Träkol: ek -24,5 Stensättning, småstenspackning 23134 350–40 BC -195
Ua-39894 Norje Sunnansund, FU 2010 A5151 PM5199  2,65 1875 31 Träkol: ek -27,4 Jord- och stenvall 60–230 AD 85
Ua-31217 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM25502  3,25 1809 32 Träkol: ek -23,6 Stensättning, L102 120–330 AD 225
Ua-31215 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM19379  3,37 1732 30 Träkol: björk -24,0 Stensättning, grop 1458 230–390 AD 310
Ua-41554 Norje Sunnansund, FU 2010 A6697 PM6819  3,01 1703 30 Träkol: björk -25,3 Röjningsröse, lager 3 250–410 AD 330
Ua-30596 Norje Sunnansund, FU 2011 A1082 PK102  2,85 1700 32 Träkol: ek -29,4 Härd 250–420 AD 335
Ua-41556 Norje Sunnansund, FU 2010 A6715 PM6862  2,80 1603 30 Träkol: björk & ek -25,7 Röjningsröse, lager 3 390–540 AD 465
Ua-43509 Norje Sunnansund, SU A3876 PM12801  2,90 1598 31 Träkol: ek -27,2 Stensträng 400–550 AD 475
Ua-43507 Norje Sunnansund, SU A2353 PM3990  2,97 1593 32 Örtstam -27,2 Röjningsröse 400-550 AD 475
Ua-43510 Norje Sunnansund, SU A3876 PM12802  3,13 1565 30 Träkol: ek -27,5 Stensträng 420–570 AD 495
Ua-43508 Norje Sunnansund, SU A2356 PM3991  3,00 1561 31 Träkol: ek -26,8 Röjningsröse 420–570 AD 495
Ua-41553 Norje Sunnansund, FU 2010 A5143 PM5243  2,51 1551 30 Träkol: ek -25,8 Röjningsröse, lager 2 420–580 AD 500
Ua-41552 Norje Sunnansund, FU 2010 A5143 PM5242  2,84 1493 30 Träkol: ek -27,1 Röjningsröse, lager 2 460–650 AD 555
Ua-43511 Norje Sunnansund, SU A5483 PM12636  2,66 1484 30 Träkol: björk -26,0 Röjningsröse 530–650 AD 590
Ua-30595 Norje Sunnansund, FU 2011 A569 PK101  2,30 1421 31 Träkol ek -27,7 Härd 575–660 AD 618
Ua-31218 Norje Sunnansund, SU Stensättning PM24160  3,42 1232 32 Träkol: ek, torne -24,9 Stensättning, småstenspackning 23134 680–890 AD 785
Ua-39893 Norje Sunnansund, FU 2010 A5151 PM5198  2,69 1037 30 Träkol: Salix sp. -24,7 Jord- och stenvall 890–1040 AD 965
Ua-43512 Norje Sunnansund, SU A5483 PM12637  2,73 499 30 Träkol: björk -27,3 Röjningsröse 1390–1450 AD 1420
Ua-41557 Norje Sunnansund, FU 2010 A6715 PM6863  2,96 151 33 Träkol: al -27,7 Röjningsröse, lager 3 1660–1960 AD 1810
Ua-41555 Norje Sunnansund, FU 2010 A6697 PM6820  3,12 130 30 Träkol: hassel -28,0 Röjningsröse, lager 3 1670–1950 AD 1810
Ua-43327 Norje Nordansund, SU AS168674 PM1000484 7 3,83 9226 50 Träkol: tall -28,1 Stolphål i L110 8570–8290 BC -8430
Ua-43321 Norje Nordansund, SU AH168633 PK168651 1 3,82 9180 49 Träkol: tall -26,0 Härd i L110 8550–8280 BC -8415
Ua-43593 Norje Nordansund, SU L110, 2011-12-14 PM1002144  2,07 8831 51 Träkol: kvist 1 år, lövträd -26,6 L110 8210–7740 BC -7975
Ua-41147 Norje Nordansund, FU Schakt 11201 PK11435  2,07 7792 57 Träkol: tall -25,4 Organogent lager, markhorisont 6770–6470 BC -6620
Ua-43325 Norje Nordansund, SU L107, V sidan PK1002155 5 3,47 7649 46 Hasselnötskal, bränt -27,1 L107, fyndenhet 6227 6600–6430 BC -6515
Ua-43328 Norje Nordansund, SU A4540 PK6396 8 3,90 7611 43 Träkol: Salix sp. -26,8 “Korgen” 6570–6390 BC -6480
Ua-43330 Norje Nordansund, SU AH1782 PK3537 10 3,50 7581 44 Träkol: tall -25,9 Kokgrop 6510–6360 BC -6435
Beta-340108 Norje Nordansund, SU AH1782 PM3537  3,50 7560 40 Träkol: björk -25,1 Kokgrop, understa nivån 6470–6390 BC -6430
Beta-340107 Norje Nordansund, SU AH1782 PM3399  4,16 7400 40 Träkol: Salix sp. -23,2 Kokgrop, övre nivån 6410–6230 BC -6320
Ua-41152 Norje Nordansund, FU RC11265  Kolprov 4 3,90 7242 50 Träkol: al -27,9 Lager 2, profil 6220–6020 BC -6120
Ua-43323 Norje Nordansund, SU L109 PK6138 3 4,65 7238 46 Träkol: al -28,1 L109 6220–6020 BC -6120
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Lussabacken norr

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Ua-43322 Norje Nordansund, SU L109 PK6136 2 4,88 7220 40 Träkol: al -28,6 L109 6220–6010 BC -6115
Ua-41149 Norje Nordansund, FU RC11262  Kolprov 3 3,88 7176 114 Träkol: tall -25,7 Profil, lager av gulvit sand 6350–5750 BC -6050
Ua-41148 Norje Nordansund, FU RC11262  Kolprov 2 3,78 7158 85 Träkol: al & ek -27,5 Svart organogent lager, “svarta randen” 6230–5870 BC -6050
Ua-43324 Norje Nordansund, SU L108 PK4579 4 5,01 7150 44 Träkol: lind -25,1 L108 6100–5910 BC -6005
Ua-41151 Norje Nordansund, FU AL11220, RC11262 PK11444  3,98 7149 54 Träkol: al -27,9 Kulturlager 6210–5890 BC -6050
Ua-43326 Norje Nordansund, SU L107 PK3762 6 4,25 7099 43 Träkol: al -28,5 L107, N sidan under härd 6060–5890 BC -5975
Ua-43329 Norje Nordansund, SU AH2561 PK2854 9 3,71 2513 30 Träkol: lönn -24,9 Härd i L103 790–530 BC -660
Ua-41150 Norje Nordansund, FU AH11134 PK11440  2,47 1772 35 Träkol: al -29,5 Härd 130–350 AD 240
Ua-31271 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A73878 PM75569  6,86 5425 38 Träkol: asp -23,2 Stenlyft, dösområde 4350–4170 BC -4260
Ua-41162 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AL2888 PM4439  7,12 5236 36 Träkol: al & ek -25,3 Kulturlager, ruta, stick 2–3, södra gft 4230–3960 BC -4095
Ua-46317 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158667/A158179  P1017562 7,35 5218 34 Träkol: ek -19,0 Härd under golvlager i kulthus, centrala gft 4230–3950 BC -4090
Ua-30913 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A169857 P1011780  7,50 5194 40 Bränt ben: Homo -25,2 Under urnegrav S om mittblocksgrav, centrala gft 4230–3940 BC -4085
Ua-41159 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AH3929 PM3942  7,29 5047 42 Träkol: al -27,0 Härd bredvid urnegrav A3480, centrala gft 3960–3710 BC -3835
Ua-31264 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A65364 PM67597  7,20 4903 37 Träkol: ek -23,8 Stenlyft, dösområde 3770–3630 BC -3700
Ua-31273 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A172624 PM120695  7,09 4378 34 Träkol: ek -26,8 Grop, södra området 3090–2910 BC -3000
Ua-43996 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A157959 1008799  6,90 4036 38 Bränt ben: Homo -22,2 Stridsyxegraven m stenpackning, södra gft 2840–2460 BC -2650
Ua-31270 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158716 PM78387  6,15 3973 34 Träkol: björk -23,5 Grop, V delen, södra gft 2580–2340 BC -2460
Ua-46318 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158609  P1017559 7,04 3893 35 Träkol: ek -20,2 Stolphål, centrala gft 2480–2280 BC -2380
Ua-45780 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A84528, AA157959 P1016952 P1017657 6,72 3864 33 Hasselnötskal, bränt -26,7 Stridsyxegraven m stenpackning, södra gft 2470–2200 BC -2335
Ua-41163 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AG4027 PM4453  6,97 3602 43 Träkol: ek -25,4 Grop, SÖ delen av centrala området 2130–1780 BC -1955
Ua-46316 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A157382  P1017560 7,02 3592 30 Träkol: ek -21,6 Stolphål, centrala gft 2030–1880 BC -1955
Ua-31272 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A172624 PM120694  6,77 3565 34 Träkol: hassel -27,7 Grop, södra området 2030–1770 BC -1900
Ua-41160 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AS3529 PM3948  7,46 3412 34 Träkol: bok -26,9 Stolphål, S delen av centrala området 1880–1620 BC -1750
Ua-31269 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A75389 PM75771  6,82 3325 32 Träkol: lind -26,1 Stolphål, dösområde 1690–1520 BC -1655
Ua-31266 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A73380 PM75570  6,76 3248 35 Träkol: hassel -26,4 Stolphål, dösområde 1620–1440 BC -1530
Ua-31265 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A39685 PM100652  6,42 3086 33 Träkol: lind -26,0 Stolphål, Ö delen centrala området 1430–1260 BC -1345
Ua-30912 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A52447 P1011745  7,12 3082 86 Bränt ben: Homo -25,0 Urnegrop Ö om profil i södra gft 1530–105 BC -1290
Ua-45782 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A83855 P1017558 P1017659 6,44 3045 40 Cerealia -25,0 Urnegrav V om skepp på södra gft 1420–1190 BC -1305
Ua-30885 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A39563 P1011704 FK41737 7,56 2995 61 Bränt ben: Homo -25,4 Urnegrop S om mittblocksgrav, centrala gft 1410–1050 BC -1230
Ua-31268 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158149 PM78383  6,90 2975 34 Bark -28,3 Stolphål, södra gft 1370–1050 BC -1210
Ua-31274 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A81049 PM81076  6,90 2959 33 Träkol: ek & lövträd (ej ek) -28,1 Stolphål, södra gft 1300–1050 BC -1175
Ua-30899 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A169815 P1011719  7,05 2892 41 Bränt ben: Homo -25,5 Urnebrandgrop mitt i södra gft 1260–930 BC -1095
Ua-30903 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A77471 P1011736  6,80 2851 35 Bränt ben: Homo -23,5 Urnebrandgrop S om skepp, södra gft 1130–910 BC -1020
Ua-44005 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A160131 1008832  7,80 2851 35 Bränt ben: Homo -22,3 Urnegrav S om mittblocksgrav, centrala gft 1130–910 BC -1020
Ua-30902 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A77560:2 P1011735  6,70 2833 33 Bränt ben: Homo -23,8 Urnegrav V om stridsyxegraven på södra gft 1120–900 BC -1010
Ua-44000 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A54233 1008815  6,90 2821 42 Bränt ben: Homo -19,7 Urnegrav i V-kanten av södra gft 1120–850 BC -985
Ua-30898 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158754 P1011718  6,90 2771 32 Bränt ben: Homo -21,0 Urnegrav V om stridsyxegrav, södra gft 1000–830 BC -915
Ua-30905 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A73638 P1011738  6,80 2771 40 Bränt ben: Homo -24,6 Urnegrav V om skepp, södra gft 1010–820 BC -915
Ua-44001 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A8484 1008818  7,40 2733 43 Bränt ben: Homo -25,7 Urnegrav, centrala gft 980–800 BC -890
Ua-31275 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A40102 PM82408  7,00 2678 30 Träkol: hassel -23,7 Stenfundament, dös 895–795 BC -845
Ua-31267 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A81049 PM81077  6,90 2622 33 Träkol: ek -25,9 Stolphål över stridsyxegrav, södra gft 840–760 BC -800
Ua-44002 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A8717 1008820  7,59 2538 40 Bränt ben: Homo -24,3 Urnegrav Ö om mittblocksgrav, centrala gft 810–530 BC -670
Ua-30894 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A9564 P1011713  7,30 2510 32 Bränt ben: Homo -21,8 Urnegrav Ö om kulthus, centrala gft 790–520 BC -655
Ua-44006 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A49309 1008833  7,57 2376 33 Bränt ben: Homo -23,3 Gravgömma i spiralstensättning, norra gft 730–380 BC -555
Ua-30896 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A10844 P1011716  7,15 2215 32 Bränt ben: Homo -20,5 Urnegrop, södra gft 380–200 BC -290
Ua-41158 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AH1566 PK4390  9,97 1751 32 Träkol: lönn -25,0 Härd, östra armen 210–400 AD 305
Ua-41153 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AA4509   7,16 1694 33 Träkol: hassel -24,7 Stensättning i öster 250–420 AD 335
Ua-41164 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AL4454 PM4460  7,76 1575 30 Träkol: ek -25,4 Kulturlager/härd platån N delen 410–560 AD 485
Ua-41156 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AS2995 PK3748  7,29 1086 31 Träkol: ek -27,4 Stolphål i hydda, södra området 890–1020 AD 955
Ua-46417 Pukavikskogen, SU A16299 P1001507  8,15 3077 33 Träkol: hassel -24,7 Stensättningen, härd 1420–1260 BC -1340
Ua-41166 Pukavikskogen, FU AH4058 PK4550  5,03 2986 33 Träkol: alm -25,0 Härd, S extensiva ytan 1380–1110 BC -1245
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14C-dateringar som visas i figur V

Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Ua-43322 Norje Nordansund, SU L109 PK6136 2 4,88 7220 40 Träkol: al -28,6 L109 6220–6010 BC -6115
Ua-41149 Norje Nordansund, FU RC11262  Kolprov 3 3,88 7176 114 Träkol: tall -25,7 Profil, lager av gulvit sand 6350–5750 BC -6050
Ua-41148 Norje Nordansund, FU RC11262  Kolprov 2 3,78 7158 85 Träkol: al & ek -27,5 Svart organogent lager, “svarta randen” 6230–5870 BC -6050
Ua-43324 Norje Nordansund, SU L108 PK4579 4 5,01 7150 44 Träkol: lind -25,1 L108 6100–5910 BC -6005
Ua-41151 Norje Nordansund, FU AL11220, RC11262 PK11444  3,98 7149 54 Träkol: al -27,9 Kulturlager 6210–5890 BC -6050
Ua-43326 Norje Nordansund, SU L107 PK3762 6 4,25 7099 43 Träkol: al -28,5 L107, N sidan under härd 6060–5890 BC -5975
Ua-43329 Norje Nordansund, SU AH2561 PK2854 9 3,71 2513 30 Träkol: lönn -24,9 Härd i L103 790–530 BC -660
Ua-41150 Norje Nordansund, FU AH11134 PK11440  2,47 1772 35 Träkol: al -29,5 Härd 130–350 AD 240
Ua-31271 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A73878 PM75569  6,86 5425 38 Träkol: asp -23,2 Stenlyft, dösområde 4350–4170 BC -4260
Ua-41162 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AL2888 PM4439  7,12 5236 36 Träkol: al & ek -25,3 Kulturlager, ruta, stick 2–3, södra gft 4230–3960 BC -4095
Ua-46317 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158667/A158179  P1017562 7,35 5218 34 Träkol: ek -19,0 Härd under golvlager i kulthus, centrala gft 4230–3950 BC -4090
Ua-30913 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A169857 P1011780  7,50 5194 40 Bränt ben: Homo -25,2 Under urnegrav S om mittblocksgrav, centrala gft 4230–3940 BC -4085
Ua-41159 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AH3929 PM3942  7,29 5047 42 Träkol: al -27,0 Härd bredvid urnegrav A3480, centrala gft 3960–3710 BC -3835
Ua-31264 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A65364 PM67597  7,20 4903 37 Träkol: ek -23,8 Stenlyft, dösområde 3770–3630 BC -3700
Ua-31273 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A172624 PM120695  7,09 4378 34 Träkol: ek -26,8 Grop, södra området 3090–2910 BC -3000
Ua-43996 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A157959 1008799  6,90 4036 38 Bränt ben: Homo -22,2 Stridsyxegraven m stenpackning, södra gft 2840–2460 BC -2650
Ua-31270 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158716 PM78387  6,15 3973 34 Träkol: björk -23,5 Grop, V delen, södra gft 2580–2340 BC -2460
Ua-46318 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158609  P1017559 7,04 3893 35 Träkol: ek -20,2 Stolphål, centrala gft 2480–2280 BC -2380
Ua-45780 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A84528, AA157959 P1016952 P1017657 6,72 3864 33 Hasselnötskal, bränt -26,7 Stridsyxegraven m stenpackning, södra gft 2470–2200 BC -2335
Ua-41163 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AG4027 PM4453  6,97 3602 43 Träkol: ek -25,4 Grop, SÖ delen av centrala området 2130–1780 BC -1955
Ua-46316 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A157382  P1017560 7,02 3592 30 Träkol: ek -21,6 Stolphål, centrala gft 2030–1880 BC -1955
Ua-31272 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A172624 PM120694  6,77 3565 34 Träkol: hassel -27,7 Grop, södra området 2030–1770 BC -1900
Ua-41160 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AS3529 PM3948  7,46 3412 34 Träkol: bok -26,9 Stolphål, S delen av centrala området 1880–1620 BC -1750
Ua-31269 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A75389 PM75771  6,82 3325 32 Träkol: lind -26,1 Stolphål, dösområde 1690–1520 BC -1655
Ua-31266 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A73380 PM75570  6,76 3248 35 Träkol: hassel -26,4 Stolphål, dösområde 1620–1440 BC -1530
Ua-31265 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A39685 PM100652  6,42 3086 33 Träkol: lind -26,0 Stolphål, Ö delen centrala området 1430–1260 BC -1345
Ua-30912 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A52447 P1011745  7,12 3082 86 Bränt ben: Homo -25,0 Urnegrop Ö om profil i södra gft 1530–105 BC -1290
Ua-45782 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A83855 P1017558 P1017659 6,44 3045 40 Cerealia -25,0 Urnegrav V om skepp på södra gft 1420–1190 BC -1305
Ua-30885 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A39563 P1011704 FK41737 7,56 2995 61 Bränt ben: Homo -25,4 Urnegrop S om mittblocksgrav, centrala gft 1410–1050 BC -1230
Ua-31268 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158149 PM78383  6,90 2975 34 Bark -28,3 Stolphål, södra gft 1370–1050 BC -1210
Ua-31274 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A81049 PM81076  6,90 2959 33 Träkol: ek & lövträd (ej ek) -28,1 Stolphål, södra gft 1300–1050 BC -1175
Ua-30899 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A169815 P1011719  7,05 2892 41 Bränt ben: Homo -25,5 Urnebrandgrop mitt i södra gft 1260–930 BC -1095
Ua-30903 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A77471 P1011736  6,80 2851 35 Bränt ben: Homo -23,5 Urnebrandgrop S om skepp, södra gft 1130–910 BC -1020
Ua-44005 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A160131 1008832  7,80 2851 35 Bränt ben: Homo -22,3 Urnegrav S om mittblocksgrav, centrala gft 1130–910 BC -1020
Ua-30902 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A77560:2 P1011735  6,70 2833 33 Bränt ben: Homo -23,8 Urnegrav V om stridsyxegraven på södra gft 1120–900 BC -1010
Ua-44000 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A54233 1008815  6,90 2821 42 Bränt ben: Homo -19,7 Urnegrav i V-kanten av södra gft 1120–850 BC -985
Ua-30898 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A158754 P1011718  6,90 2771 32 Bränt ben: Homo -21,0 Urnegrav V om stridsyxegrav, södra gft 1000–830 BC -915
Ua-30905 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A73638 P1011738  6,80 2771 40 Bränt ben: Homo -24,6 Urnegrav V om skepp, södra gft 1010–820 BC -915
Ua-44001 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A8484 1008818  7,40 2733 43 Bränt ben: Homo -25,7 Urnegrav, centrala gft 980–800 BC -890
Ua-31275 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A40102 PM82408  7,00 2678 30 Träkol: hassel -23,7 Stenfundament, dös 895–795 BC -845
Ua-31267 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A81049 PM81077  6,90 2622 33 Träkol: ek -25,9 Stolphål över stridsyxegrav, södra gft 840–760 BC -800
Ua-44002 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A8717 1008820  7,59 2538 40 Bränt ben: Homo -24,3 Urnegrav Ö om mittblocksgrav, centrala gft 810–530 BC -670
Ua-30894 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A9564 P1011713  7,30 2510 32 Bränt ben: Homo -21,8 Urnegrav Ö om kulthus, centrala gft 790–520 BC -655
Ua-44006 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A49309 1008833  7,57 2376 33 Bränt ben: Homo -23,3 Gravgömma i spiralstensättning, norra gft 730–380 BC -555
Ua-30896 Norjeskogen/Norjegravfälten, SU A10844 P1011716  7,15 2215 32 Bränt ben: Homo -20,5 Urnegrop, södra gft 380–200 BC -290
Ua-41158 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AH1566 PK4390  9,97 1751 32 Träkol: lönn -25,0 Härd, östra armen 210–400 AD 305
Ua-41153 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AA4509   7,16 1694 33 Träkol: hassel -24,7 Stensättning i öster 250–420 AD 335
Ua-41164 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AL4454 PM4460  7,76 1575 30 Träkol: ek -25,4 Kulturlager/härd platån N delen 410–560 AD 485
Ua-41156 Norjeskogen/Norjegravfälten, FU AS2995 PK3748  7,29 1086 31 Träkol: ek -27,4 Stolphål i hydda, södra området 890–1020 AD 955
Ua-46417 Pukavikskogen, SU A16299 P1001507  8,15 3077 33 Träkol: hassel -24,7 Stensättningen, härd 1420–1260 BC -1340
Ua-41166 Pukavikskogen, FU AH4058 PK4550  5,03 2986 33 Träkol: alm -25,0 Härd, S extensiva ytan 1380–1110 BC -1245
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Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Ua-45794 Pukavikskogen, SU A14913 P1001504 P1001538 8,05 2923 66 Bränt ben: Homo -21,1 Konstr 3 1370–920 BC -1145
Ua-46413 Pukavikskogen, SU A1708 P1001509  7,52 2917 30 Träkol: hassel -24,9 Härd 1260–1010 BC -1135
Ua-41167 Pukavikskogen, FU AH4351 PM4358  8,15 2889 30 Träkol: hassel -29,3 Härd, stenröjda ytan 1210–970 BC -1090
Ua-46418 Pukavikskogen, SU A16350 P1001513  7,89 2848 33 Frö -23,9 Konstr 3, ränna 1120–910 BC -1015
Ua-46415 Pukavikskogen, SU A14001 P1001511 PM16984 7,99 2833 33 Träkol: hassel -27,0 Konstr 2, härd 1120–900 BC -1010
Ua-46414 Pukavikskogen, SU A3713 P1001508  6,43 2781 34 Träkol: hassel -28,6 Härd, ev hydda/hus 1010–830 BC -920
Ua-45796 Pukavikskogen, SU A6115 P1001506 P1001533 8,49 2670 30 Cerealia -27,7 Stensättningen 895–795 BC -845
Ua-45797 Pukavikskogen, SU A14825 P100512 P1001540 7,49 2668 31 Cerealia -22,9 Stolphål, grophus 895–795 BC -845
Ua-43876 Pukavikskogen, SU A2885 P1001406  8,01 2642 46 Bränt ben: Homo -21,2 Den centrala urnegraven 910–760 BC -835
Ua-45790 Pukavikskogen, SU A16680 P1001500 P1001535 7,66 2538 42 Bränt ben: Homo -20,7 Konstr 1, lager 810–520 BC -665
Ua-45793 Pukavikskogen, SU A16855 P1001503 P1001534 8,18 2519 46 Bränt ben: Homo -22,8 Konstr 2 800–410 BC -605
Ua-45792 Pukavikskogen, SU A17096 P1001502 P1001537 7,72 2368 34 Bränt ben: Homo -21,3 Konstr 2, gravgrop 720–380 BC -550
Ua-45791 Pukavikskogen, SU A16373 P1001501 P1001536 7,68 2262 30 Bränt ben: Homo -22,0 Konstr 1 400–200 BC -300
Ua-46416 Pukavikskogen, SU A14166 P1001510  8,22 2197 31 Träkol: björk -25,9 Härd, stenröjda ytan 380–180 BC -280
Ua-41165 Pukavikskogen, FU A4226   7,55 2133 30 Träkol: ek -27,6 Stensättningen, grop 350–50 BC -200
Ua-45795 Pukavikskogen, SU A14891 P1001505 P1001539 8,02 489 30 Fluglarver, brända -22,0 Konstr 3 1400–1450 AD 1425
Ua-30610 Gustavstorpsvägen, SU A9518 PM9599  11,09 8189 51 Träkol: ek -27,4 Hydda 4 7340–7060 BC -7200
Ua-30611 Gustavstorpsvägen, SU A10173 PM11061  11,22 7955 40 Träkol: tall -26,4 Hydda 8 7040–6690 BC -6865
Ua-44773 Gustavstorpsvägen, SU A10701 PM11034  11,32 7855 43 Träkol: tall -25,9 Hydda 8 7000–6590 BC -6795
Ua-30608 Gustavstorpsvägen, SU A6065 PM9455  10,28 7235 42 Träkol: tall -24,7 Stolphål nära hydda 3 6220–6020 BC -6120
Ua-30606 Gustavstorpsvägen, SU A8199 PM8957  11,29 7210 42 Träkol: tall -26,1 Hydda 2 6210–6000 BC -6105
Ua-41172 Gustavstorpsvägen, FU AG8153 PK8340  10,09 6051 34 Träkol: al -25,7 Grop 5050–4840 BC -4945
Ua-41171 Gustavstorpsvägen, FU AH7960 PK8310  10,58 5826 36 Träkol: lind -25,6 Härd 4790–4580 BC -4685
Ua-44772 Gustavstorpsvägen, SU A8730 PK9513  11,04 4590 40 Träkol: björk -26,6 Hydda 4 3510–3100 BC -3305
Ua-41169 Gustavstorpsvägen, FU AE7277 PK7716  11,24 4522 38 Träkol: al -25,4 Hydda 2 3370–3090 BC -3230
Ua-30609 Gustavstorpsvägen, SU A9210 PM9478  11,16 4122 33 Träkol: lind -26,6 Hydda 5 2880–2570 BC -2725
Ua-30604 Gustavstorpsvägen, SU A755 PM8486  10,45 3984 32 Träkol: al -26,7 Hydda 3 2580–2450 BC -2515
Ua-30612 Gustavstorpsvägen, SU A10498 PM11153  11,44 3933 33 Träkol: rönn/oxel -29,2 Hydda 7 2570–2300 BC -2435
Ua-30603 Gustavstorpsvägen, SU A4206 PM7869  11,29 3876 32 Träkol: hassel -28,6 Grop i NÖ 2470–2210 BC -2340
Ua-30607 Gustavstorpsvägen, SU A9033 PM9117  10,29 3806 31 Träkol: ek -26,0 Hydda 3 2400–2130 BC -2265
Ua-41168 Gustavstorpsvägen, FU A7577 PM8244  11,31 3137 32 Träkol: lind -25,3 Härd 1500–1310 BC -1405
Ua-30605 Gustavstorpsvägen, SU A7871 PM8995  11,41 3059 30 Träkol: lind -27,0 Hydda 1 1420–1260 BC -1340
Ua-41170 Gustavstorpsvägen, FU AE7717 PK8247  10,80 599 30 Träkol: al -26,4 Lager med järnoxid 1290–1410 AD 1350
Ua-31219 Yta 7, AU Schakt 1: OS201 PM230  -1,13 8085 51 Träkol: Salix sp. -24,6 Svart gyttja 7260–6820 BC -7040
Ua-31221 Yta 7, AU Schakt 5: OS295 PM319  -0,01 8041 53 Träkol: Salix sp. -22,5 Grå gyttja med mycket trä 7140–6750 BC -6945
Ua-31222 Yta 7, AU Schakt 1:OS201 PM229  -1,03 7954 47 Träkol: al -24,0 Grusig sand med inslag av trä och träkol 7040–6690 BC -6865
Ua-31220 Yta 7, AU Schakt 2: OS233 PM242  0,17 7930 52 Träkol: hassel -23,3 Svart torv med gyttjeinslag, trä, kottar 7040–6650 BC -6845
Ua-44336 Centrala Vesan Borrkärna   -5,98 10401 47 Mossa -29,7 4,35 m under ytan 10260–10051 BC -10156
Ua-44334 Centrala Vesan Borrkärna   -5,38 9292 40 Tallbarr & pinne -25,0 3,75 m under ytan 8333–8290 BC -8312
Ua-44335 Centrala Vesan Borrkärna   -5,43 9180 74 Kvist -29,5 3,80 m under ytan 8511–8416 BC -8464
Ua-44333 Centrala Vesan Borrkärna   -5,18 7896 42 10 björkfrö & 1 bladbit -27,8 3,55 m under ytan 7079–7034 BC -7057
Ua-44332 Centrala Vesan Borrkärna   -4,98 7536 39 7 björkfrö, 1 alfrö & 2 växtfragm. -25,7 3,35 m under ytan 6599–6562 BC -6581
Ua-44331 Centrala Vesan Borrkärna   -4,78 7345 47 Barkbit -28,5 3,15 m under ytan 6285–6201 BC -6248
Ua-44330 Centrala Vesan Borrkärna   -3,48 5529 77 Bladbitar -29,7 1,85 m under ytan 4123–4044 BC -4084
Ua-44329 Centrala Vesan Borrkärna   -3,18 4805 34 Bladbitar -27,0 1,55 m under ytan 3592–3524 BC -3558
Ua-44328 Centrala Vesan Borrkärna   -2,58 4234 37 Starrfjäll -26,1 0,95 m under ytan 2511–2499 BC -2505
Ua-44327 Centrala Vesan Borrkärna   -1,98 258 32 Barkbit -29,0 0,35 m under ytan 1446–1490 AD 1468
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Lab nr Lokal Kontext nr Id Prov nr möh/muh BP ± Material δ13C ‰ VPDB Kontext, lager m m Kal 2σ Mittvärde

Ua-45794 Pukavikskogen, SU A14913 P1001504 P1001538 8,05 2923 66 Bränt ben: Homo -21,1 Konstr 3 1370–920 BC -1145
Ua-46413 Pukavikskogen, SU A1708 P1001509  7,52 2917 30 Träkol: hassel -24,9 Härd 1260–1010 BC -1135
Ua-41167 Pukavikskogen, FU AH4351 PM4358  8,15 2889 30 Träkol: hassel -29,3 Härd, stenröjda ytan 1210–970 BC -1090
Ua-46418 Pukavikskogen, SU A16350 P1001513  7,89 2848 33 Frö -23,9 Konstr 3, ränna 1120–910 BC -1015
Ua-46415 Pukavikskogen, SU A14001 P1001511 PM16984 7,99 2833 33 Träkol: hassel -27,0 Konstr 2, härd 1120–900 BC -1010
Ua-46414 Pukavikskogen, SU A3713 P1001508  6,43 2781 34 Träkol: hassel -28,6 Härd, ev hydda/hus 1010–830 BC -920
Ua-45796 Pukavikskogen, SU A6115 P1001506 P1001533 8,49 2670 30 Cerealia -27,7 Stensättningen 895–795 BC -845
Ua-45797 Pukavikskogen, SU A14825 P100512 P1001540 7,49 2668 31 Cerealia -22,9 Stolphål, grophus 895–795 BC -845
Ua-43876 Pukavikskogen, SU A2885 P1001406  8,01 2642 46 Bränt ben: Homo -21,2 Den centrala urnegraven 910–760 BC -835
Ua-45790 Pukavikskogen, SU A16680 P1001500 P1001535 7,66 2538 42 Bränt ben: Homo -20,7 Konstr 1, lager 810–520 BC -665
Ua-45793 Pukavikskogen, SU A16855 P1001503 P1001534 8,18 2519 46 Bränt ben: Homo -22,8 Konstr 2 800–410 BC -605
Ua-45792 Pukavikskogen, SU A17096 P1001502 P1001537 7,72 2368 34 Bränt ben: Homo -21,3 Konstr 2, gravgrop 720–380 BC -550
Ua-45791 Pukavikskogen, SU A16373 P1001501 P1001536 7,68 2262 30 Bränt ben: Homo -22,0 Konstr 1 400–200 BC -300
Ua-46416 Pukavikskogen, SU A14166 P1001510  8,22 2197 31 Träkol: björk -25,9 Härd, stenröjda ytan 380–180 BC -280
Ua-41165 Pukavikskogen, FU A4226   7,55 2133 30 Träkol: ek -27,6 Stensättningen, grop 350–50 BC -200
Ua-45795 Pukavikskogen, SU A14891 P1001505 P1001539 8,02 489 30 Fluglarver, brända -22,0 Konstr 3 1400–1450 AD 1425
Ua-30610 Gustavstorpsvägen, SU A9518 PM9599  11,09 8189 51 Träkol: ek -27,4 Hydda 4 7340–7060 BC -7200
Ua-30611 Gustavstorpsvägen, SU A10173 PM11061  11,22 7955 40 Träkol: tall -26,4 Hydda 8 7040–6690 BC -6865
Ua-44773 Gustavstorpsvägen, SU A10701 PM11034  11,32 7855 43 Träkol: tall -25,9 Hydda 8 7000–6590 BC -6795
Ua-30608 Gustavstorpsvägen, SU A6065 PM9455  10,28 7235 42 Träkol: tall -24,7 Stolphål nära hydda 3 6220–6020 BC -6120
Ua-30606 Gustavstorpsvägen, SU A8199 PM8957  11,29 7210 42 Träkol: tall -26,1 Hydda 2 6210–6000 BC -6105
Ua-41172 Gustavstorpsvägen, FU AG8153 PK8340  10,09 6051 34 Träkol: al -25,7 Grop 5050–4840 BC -4945
Ua-41171 Gustavstorpsvägen, FU AH7960 PK8310  10,58 5826 36 Träkol: lind -25,6 Härd 4790–4580 BC -4685
Ua-44772 Gustavstorpsvägen, SU A8730 PK9513  11,04 4590 40 Träkol: björk -26,6 Hydda 4 3510–3100 BC -3305
Ua-41169 Gustavstorpsvägen, FU AE7277 PK7716  11,24 4522 38 Träkol: al -25,4 Hydda 2 3370–3090 BC -3230
Ua-30609 Gustavstorpsvägen, SU A9210 PM9478  11,16 4122 33 Träkol: lind -26,6 Hydda 5 2880–2570 BC -2725
Ua-30604 Gustavstorpsvägen, SU A755 PM8486  10,45 3984 32 Träkol: al -26,7 Hydda 3 2580–2450 BC -2515
Ua-30612 Gustavstorpsvägen, SU A10498 PM11153  11,44 3933 33 Träkol: rönn/oxel -29,2 Hydda 7 2570–2300 BC -2435
Ua-30603 Gustavstorpsvägen, SU A4206 PM7869  11,29 3876 32 Träkol: hassel -28,6 Grop i NÖ 2470–2210 BC -2340
Ua-30607 Gustavstorpsvägen, SU A9033 PM9117  10,29 3806 31 Träkol: ek -26,0 Hydda 3 2400–2130 BC -2265
Ua-41168 Gustavstorpsvägen, FU A7577 PM8244  11,31 3137 32 Träkol: lind -25,3 Härd 1500–1310 BC -1405
Ua-30605 Gustavstorpsvägen, SU A7871 PM8995  11,41 3059 30 Träkol: lind -27,0 Hydda 1 1420–1260 BC -1340
Ua-41170 Gustavstorpsvägen, FU AE7717 PK8247  10,80 599 30 Träkol: al -26,4 Lager med järnoxid 1290–1410 AD 1350
Ua-31219 Yta 7, AU Schakt 1: OS201 PM230  -1,13 8085 51 Träkol: Salix sp. -24,6 Svart gyttja 7260–6820 BC -7040
Ua-31221 Yta 7, AU Schakt 5: OS295 PM319  -0,01 8041 53 Träkol: Salix sp. -22,5 Grå gyttja med mycket trä 7140–6750 BC -6945
Ua-31222 Yta 7, AU Schakt 1:OS201 PM229  -1,03 7954 47 Träkol: al -24,0 Grusig sand med inslag av trä och träkol 7040–6690 BC -6865
Ua-31220 Yta 7, AU Schakt 2: OS233 PM242  0,17 7930 52 Träkol: hassel -23,3 Svart torv med gyttjeinslag, trä, kottar 7040–6650 BC -6845
Ua-44336 Centrala Vesan Borrkärna   -5,98 10401 47 Mossa -29,7 4,35 m under ytan 10260–10051 BC -10156
Ua-44334 Centrala Vesan Borrkärna   -5,38 9292 40 Tallbarr & pinne -25,0 3,75 m under ytan 8333–8290 BC -8312
Ua-44335 Centrala Vesan Borrkärna   -5,43 9180 74 Kvist -29,5 3,80 m under ytan 8511–8416 BC -8464
Ua-44333 Centrala Vesan Borrkärna   -5,18 7896 42 10 björkfrö & 1 bladbit -27,8 3,55 m under ytan 7079–7034 BC -7057
Ua-44332 Centrala Vesan Borrkärna   -4,98 7536 39 7 björkfrö, 1 alfrö & 2 växtfragm. -25,7 3,35 m under ytan 6599–6562 BC -6581
Ua-44331 Centrala Vesan Borrkärna   -4,78 7345 47 Barkbit -28,5 3,15 m under ytan 6285–6201 BC -6248
Ua-44330 Centrala Vesan Borrkärna   -3,48 5529 77 Bladbitar -29,7 1,85 m under ytan 4123–4044 BC -4084
Ua-44329 Centrala Vesan Borrkärna   -3,18 4805 34 Bladbitar -27,0 1,55 m under ytan 3592–3524 BC -3558
Ua-44328 Centrala Vesan Borrkärna   -2,58 4234 37 Starrfjäll -26,1 0,95 m under ytan 2511–2499 BC -2505
Ua-44327 Centrala Vesan Borrkärna   -1,98 258 32 Barkbit -29,0 0,35 m under ytan 1446–1490 AD 1468







Lussabacken norr
BOPLATSLÄMNINGAR FRÅN MESOLITIKUM,  
NEOLITIKUM, BRONSÅLDER OCH JÄRNÅLDER

Särskild arkeologisk undersökning 2011 
Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län
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NYA VÄG E22, SÖLVE–STENSNÄS 
SÖLVESBORGS OCH KARLSHAMNS KOMMUNER 2011Lussabacken norr

Inför byggandet av den nya vägen E22 mellan Sölve och Stensnäs i västra Blekinge 
utfördes 2011 arkeologiska undersökningar på flera lokaler. Utförare av undersökning-
arna var Blekinge museum i samarbete med Kalmar läns museum, Sydsvensk Arkeo-
logi, Kulturparken Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. 

På lokalen Lussabacken norr, ca en kilometer norr om Ysane, undersöktes en 
16 140 m² stor yta som berörde boplatslämningar från tidig- och mellanmesolitikum, 
mellanneolitikum och yngre järnålder, en skärvstenshög och ett härdområde från 
bronsålder samt odlingslämningar från järnålder och historisk tid.

Koncentrationer av slagen flinta visade att det funnits hyddor på platsen under 
tidig mesolitisk tid, mellan ca 8700 och 8250 f Kr. Flintan från den äldsta kontexten har 
arkaiska drag och tillhör teknologiskt sett en senpaleolitisk tradition. Från mellan-
mesolitisk tid, ca 6500–6200 f Kr, påträffades sex välbevarade hyddlämningar och två 
långsmala rännor, tolkade som förtöjningsplatser för kanoter.

Den mellaneolitiska boplatsen utgjordes av kulturlager, gropar och härdar samt 
spår av ett par hyddor och ett sannolikt mesulahus. Bland fynden märks keramik från 
stridsyxekultur och gropkeramisk kultur. 

Skärvstenshögen från äldre bronsålder hade en kammare som var omgiven av 
stenar satta i koncentriska halvcirklar. Ett par 14C-dateringar av träkol från hydd-
lämningar tyder på kortvariga vistelser på platsen i samband med att högen bygg-
des. I närheten av skärvstenshögen fanns ett härdområde från yngre bronsålder. 

Boplatslämningarna från folkvandringstid och tidig vendeltid dominerades av tre 
långhus, ett båthus och två grophus. Fynd av bl a smidesslagg visar att järnsmide 
bedrivits på platsen och vävtyngder visar på textilhantverk. I båthuset, som var 13 
meter långt, hittades ett trettiotal båtnitar.

Rapporterna för E22-projektet ges ut av Blekinge museum och de samarbetspartners 
som ingick i projektet då det inleddes år 2011. Under projektets gång har det skett 
om organisationer som medfört att ett par av de då aktuella institutionerna har fått 
nya huvud män. Under 2014 överfördes den arkeologiska uppdragsverksamheten 
vid Kultur parken Småland till Kalmar läns museum. Den nya verksamheten bytte då 
namn till Museiarkeologi Sydost, en del av Kalmar läns museum. Den 1 januari 2015 
överfördes den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet till 
Statens historiska museer.
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