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Bakgrund 
Sölvesborgs kommun planerar byggnation av nya bostadsområden inom ett ca 40 
ha stort område öster om Sölvesborgsviken (inom fastigheterna Sölve 3:10 m.fl., 
Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun). År 2004 genomförde Blekinge 
museum en inledande särskild utredning (Henriksson 2004c) varvid förhistorisk 
aktivitet påvisades inom delar av området. Stora delar av området var skogsbeväxt 
och därför inte tillgängligt för schaktning. Länsstyrelsen i Blekinge län beslutade 
att en kompletterande särskild utredning krävdes i syfte att ge en förtydligande 
bild av fornlämningsmiljön (Lst dnr: 431-6059-07). Under november månad 
2007 utförde Blekinge museum den kompletterande särskilda utredningen inom 
ovan nämnda fastigheter. Vid den aktuella utredningen grävdes 73 schakt om 
totalt 2850 löpmeter inom den totala exploateringsytan om ca 40 ha. Den 
arkeologiska utredningen gjordes av Mikael Henriksson, Linda Pettersson och 
Tony Björk. Björk lånades in från Regionmuseet Kristianstad för att delta vid 
schaktning, inmätning och rapportskrivande. 
 
 

  

Fig. 1. Översiktskarta Blekinge med 
undersökningsområdet markerat. 

 

 

Topografi och kulturhistoria 
Det planerade exploateringsområdet ligger direkt öster om den inre delen av 
Sölvesborgsviken (se bilaga 1, fig. 1). Inom området ligger några sedan tidigare 
registrerade boplatser: RAÄ 23 och 72 i Sölvesborg sn, och RAÄ 71 i Mjällby sn 
samt fyndplatserna RAÄ 74 och 76 i Sölvesborg sn. Flertalet av dessa 
fornlämningar kan dateras till olika delar av stenåldern och flera av dem 
påträffades vid den utredning som gjordes 2004 (Henriksson 2004c). Längs 
strandremsan åt S ligger ytterligare ett antal registrerade boplatser. Större delen av 
området har i historisk tid utgjort utägor åt Sölve by. På grund av sandflykt har 
omfattande tallplanteringar gjorts i området. Idag är området delvis bevuxet med 
framför allt gran och tall, andra områden utgörs av åkermark i vall samt 
betesmark. Jordmånen utgörs av omväxlande sand och partier av morän och mer 
blockrik terräng. Strax öster om området finns en stor grustäkt, varav en del 
fortfarande är i bruk. 
 
Landskapet i området är relativt flackt, med en successiv höjning från väster till 
öster. Det finns dock på flera ställen kortare eller längre hak i terrängen. 
Exploateringsområdets läge är direkt strandnära och det visar sig bl.a. genom 
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dessa hak i ungefär i nordost-sydvästlig riktning. De kan förmodas vara strand-
vallar/strandbrinkar som bildats vid olika stadier av Östersjöns nivåförändringar. 
Särskilt tydliga är dessa strandvallar på ca 4 respektive ca 7 m.ö.h., men det finns 
även diskretare indikationer på hak på flera andra höjdnivåer i området. Strand-
förskjutningen i Blekinge har varit ovanligt komplex, men det finns inte möjlighet 
att gå in i detalj på detta här (arkeologiskt relevanta hållpunkter finns t.ex. i 
Lagerås 1999 s. 68).  
 
Av särskilt intresse i detta sammanhang är de närbelägna Siretorpslokalerna, ca 2 
km åt söder. Stenåldersboplatserna vid Siretorp har haft mycket stor betydelse för 
forskningen kring kulturförhållanden och havsnivåförändringar under stenåldern. 
Förhållandena kring topografi och stratigrafi har varit föremål för omfattande 
studier (se t.ex. Bagge & Kjellmark 1939 s. 138ff, Berglund & Welinder 1972 s. 
86ff, Henriksson 2004a, 2004b). 
 
Det nämndes inledningsvis att delar av området redan varit föremål för 
arkeologiska insatser. Vid en utredning år 2004, av då tillgängliga ytor, grävdes 28 
sökschakt. Det kunde konstateras lämningar på 5 skilda platser i ungefär likartat 
topografiskt läge på en nivå av ca 7 m.ö.h. Tre lämningar sticker ut som särskilt 
intressanta redan i detta skede – nämligen en palissadliknande konstruktion, 
möjligen en hägnad, som sannolikt är eftermedeltida (RAÄ 73 Sölvesborg sn) och 
två boplatser med mesolitiska och neolitiska lämningar (RAÄ 23 och 72 
Sölvesborg sn, Henriksson 2004c). Vid en undersökning året därefter grävdes 9 
schakt i boplatsen RAÄ 23 Sölvesborg sn, i samband med provtagning för att 
avgöra om marken inom den före detta övningsplatsen var kontaminerad med 
kemikalier. Vid detta arbete konstaterades ytterligare ett antal förhistoriska 
lämningar i form av stolphål, härdar, bearbetad flinta och keramik (RAÄ 23, 
Henriksson 2006). 
 
 

Fältarbetets genomförande 
Vid utredningen och i den redovisning av arbetet som följer nedan bibehölls de 
beteckningar för områdesindelning som använts av Sölvesborgs kommun i 
planarbetet; Bd 1 – Bd 4 (se bilaga 1, fig. 2). Fältarbetet genomfördes i form av en 
serie sökschaktningar med grävmaskin i syfte att avgöra om under mark dolda 
fornlämningar berörs av planerad byggnation. Schakten och förekomster av 
anläggningar och fynd mättes in med GPS (nätverks-RTK). Schakten och ett 
stort urval anläggningar och lager fotograferades med digitalkamera. Några 
undersökta anläggningar i området benämnt Bd 4 dokumenterades även med 
analog sektionsritning (se nedan). 
 
Vid arbetet grävdes 76 sökschakt och vi eftersträvade att schakta så skonsamt som 
möjligt för att göra så liten skada som möjligt på de lämningar som kom att 
påträffas. I vissa fall var det dock nödvändigt att göra smärre ingrepp i färgningar i 
undergrunden, lager och anläggningar för att klargöra om det rörde sig om 
fornlämningar, naturbildningar eller sentida markingrepp. I några fall gjordes 
också djupschaktningar för att klargöra stratigrafiska förhållanden – framför allt 
när det kunde misstänkas överlagring i form av flygsand eller marina sediment. I 
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område Bd 4 undersöktes ett antal anläggningar inom ramen för utredningen. 
Detta gjordes för att fastställa lämningarnas karaktär och ålder i området, efter 
samråd med Länsstyrelsen. Området stod nämligen inför en snar byggnation och 
det var angeläget att snabbt kunna göra en bedömning av om det krävdes fortsatta 
åtgärder inom denna yta innan den kunde släppas för exploatering. I område Bd 3 
gjordes inga sökschakt alls, eftersom detta område tidigare varit föremål för 
utredningsschakt och undersökning (Henriksson 2004c, 2006). Här fanns redan 
ett gott underlag för en relevant bedömning av fornlämningsmiljön och behovet av 
eventuella fortsatta åtgärder inför en exploatering. 

 
 

 
 
 
 

Fig. 2. Området mellan Bd 1 och Bd 2. 

 
På grund av ägandeförhållanden var det inte möjligt att avverka skog i det 
delområde som i denna rapport benämns ”Område mellan Bd 1 och Bd 2”. Detta 
innebar att det endast kunde läggas ett par schakt i ett lite öppnare parti av 
delområdets västligaste del. Här planeras en vägsträckning ned mot en ny bro över 
Sölvesborgsviken. I undersökningsplan/kostnadsberäkning för denna utredning 
poängteras att: ”I den utsträckning det inte går att sökschakta på önskade lägen 
inom planområdet, får antikvarisk status för dessa platser även fortsatt betraktas 
som obestämd” (ur Blekinge museums undersökningsplan/kostnadsberäkning av 
den 26/10 2007). Detta gäller fortsatt för det mellersta partiet i det område som 
benämnts ”Område mellan Bd 1 och 2”, den planerade bron över Sölvesborgs-
viken och dess anslutning, samt stora delar av den planerade nya vägen från Sölve 
mot Mörby. 
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Resultat och diskussion 
Vid utredningen grävdes 76 sökschakt. I större delen av schakten påträffades 
anläggningar, lager och/eller fynd. Utifrån utbredningen av lämningar valdes 12 
områden ut som särskilt intressanta, sett utifrån anläggningarnas och fyndens 
antal och karaktär. Tillsammans med resultaten från utredningen 2004 och 
undersökningen 2005 har sammanlagt 15 schablonmässigt markerade områden 
valts ut som förslag på ytor som bör definieras närmare vid en eventuellt 
kommande förundersökning. Områdena har benämnts Yta A – O nedan (se 
bilaga 1, fig. 2). Till detta kommer några punktinmätta objekt samt iakttagelser 
som rör sentida kulturlämningar i området. Notera att de glest fördelade 
sökschakten och de observationer som gjorts i dessa alltså inte är tillräckligt 
underlag för en noggrannare avgränsning av respektive fornlämning. De 
markerade områdena tjänar enbart som indikation på inom vilka ytor som vi 
bedömer att det finns störst relevans att gå vidare med fortsatta åtgärder. Nedan 
redovisas de väsentligaste iakttagelserna område för område. Beskrivningar och 
innehåll i respektive schakt finns redovisat i bilaga 4. 
 
Yta A (Bd 1)  
(Bilaga 1, fig. 3) 
Det finns en tydlig koncentration av anläggningar och flinta i de centrala och östra 
delarna av schakt 2 och den västra delen av schakt 3. Området utgör en flack 
västsluttning ned mot Sölvesborgsviken. Anläggningarna utgörs av ett 10-tal 
bleka, urlakade gropar, lager och enstaka stolphål. Flintorna utgörs av ett 15-tal 
avslag, men det finns också en knacksten i materialet (Fnr 56). Datering kan inte 
göras närmare än till förhistorisk tid. 
 
Yta B (Bd 1) 
(Bilaga 1, fig. 3) 
I centrala och östra delen av schakt 4, samt i västra delen av schakt 5, påträffades 
ett par fyndkoncentrationer samt tre tunna urlakade kulturlager/äldre humushori-
sonter. Området ligger på, respektive ovanför ett äldre strandhak i mitten av 
schakt 4. De fynd som tillvaratogs vid schaktningen, från övergången mellan 
matjord och steril sand samt från ytan av lagren, består bl.a. av en bit keramik (ev. 
rabbat, med, matskorpa på insida, Fnr 19), två spånfragment (Fnr 34, 38) ett 
yxfragment (Fnr 39, se fig. 6, bilaga 2) och ett mikrospånblock (handtagskärna, 
Fnr 104, se fig. 5, bilaga 2). Dateringsunderlaget tyder på både mesolitiska och 
neolitiska aktiviteter (Maglemose/Kongemosekultur respektive tidig/mellanneo-
litisk tid). 
 
Yta C (Bd 1) 
(Bilaga 1, fig. 3) 
I ett topografiskt flackt parti, mellan ca 4-5 m.ö.h. i schakt 7 och 8 framkom ett 
större, sotigt lager (AL 2571), tre härdar och en grop. Ett par stolphål och ett par 
härdar i schakt 9 och 10 har möjligen samband med dessa lämningar (se fig. 3). 
Fyndmaterialet inskränkte sig till träkol, varför det i dagsläget inte daterats 
närmare än till förhistorisk tid. 
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 Fig. 3. Schakt 10, mellan yta C och D. 

Härdarna AH 2645 och AH 2652. Foto åt öster.  
 
 
Yta D (Bd 1) 
(Bilaga 1, fig. 3) 
I östra delen av schakt 12 och framför allt i schakt 13 påträffades ett 20-tal 
flintavslag. Merparten från övergången mellan matjord och steril mark. I schakt 
13 framkom även två gropar och en härd. Schaktet gick på och över ett markant 
västsluttande hak i öppen terräng, som är fortsättning på samma strandvall ca 7 
m.ö.h. som berördes redan vid utredningen 2004. Vid det tillfället påträffades ett 
antal flintartefakter, både med mesolitisk och neolitisk datering (RAÄ nr 72, 
Henriksson 2004c). De nu berörda lämningarna utgör med största sannolikhet en 
fortsättning av samma fornlämningskomplex. Det arkeologiskt intressanta läget 
borde därför, källkritiskt sett, snarare ännu tydligare följa det topografiska läget i 
ungefär nord – sydlig riktning, än den yta som är schablonmarkerad på fig. 3, 
bilaga 1. 
 
Yta E (Mellan Bd 1 och 2) 
(Bilaga 1, fig. 3) 
Vid kanten av ett markerat hak/äldre strandlinje (2 m.ö.h.), i västra delen av 
schakt 22, påträffades några anläggningar i form av en grop, ett lager, en ränna 
och ett par stolphål. Här påträffades också sex flintor. De utgörs av ett spån (Fnr 
4) samt avslag av både Kristianstadsflinta och Senonflinta. Flintmaterialet är av 
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stenålderskaraktär, men utan närmare dateringsunderlag kan inte åldern preciseras 
närmare än till stenålder.  
 

 
 

mik 
 
 
Yta F (Mellan Bd 1 och 2) 
Denna punkt ugörs av en r
Fornlämningen påträffade
och ett 10-tal bearbetade
motsvarande topografiska 
avgränsad. 
 
Yta G (Bd 2) 
(Bilaga 1, fig. 4) 
På och strax över ett äld
(schakt 24 och 25) i de pa
strandhaket har ett marka
ningarna. I schakten påträ
samt ett 15-tal flintor. Flin
och ett fragmentariskt, retu
träkolsprov för analys. Pro
mellan period VI, yngre br
noggrannhet, LuS 7611, 2
aktiviteter i närområdet de
järnålder. 
 

 

Fig. 4. Lager AL 1872 med fynd av 
rospån i schakt 28, Yta H. Foto åt öster. 
edan registrerad fornlämning (RAÄ 76 Sölvesborg sn). 
s vid utredningen 2004 och den består av en härdrest 
 flintor (Henriksson 2004c). Fornlämningen ligger i 
läge som Yta D och är inte närmare daterad eller 

re strandhak, ca 4-6 m.ö.h., grävdes två korta schakt 
rtier som röjts i den täta skogen. Marken strax ovanför 
nt inslag av större stenblock i förhållande till omgiv-
ffades ett par härdar och några gropar/nedgrävningar 
tan utgörs bl.a. av en skrapa (Fnr 13, se fig. 7, bilaga 2) 
scherat spån (Fnr 110). Från härden AH 1759 togs ett 
vet daterades till 715 – 410 f. Kr., d.v.s. övergången 
onsålder, och period I, förromersk järnålder (ett sigmas 
430 ± 30 B.P. Se bilaga 6). Dateringsunderlaget visar på 
ls under stenålder, dels under yngre bronsålder - äldre 
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Yta H (Bd 2) 
(Bilaga 1, fig. 4) 
I östra delen av schakt 28 påträffades ett sotigt lager, fyra gropar/nedgrävningar 
och tre flintor. Lagret förekom på en sträcka av ca 20 m och bestod av brunaktig 
sand med fläckvis sotigare partier (AL 1872, se fig. 4). Ett av flintfynden 
utgjordes av ett mikrospån (se fig. 3, bilaga 2), vilket pekar på en datering till 
mesolitikum (Maglemose/Kongemosekultur). 
 
 

 
 

Fig. 5. Lagerföljden i provgrop i schakt 35, strax väster om Yta I. 
Se även sektion, bilaga 3. Foto åt söder  

 
Yta I (Bd 2) 
(Bilaga 1, fig. 4) 
Yta I ligger strax ovanför det andra markanta strandhaket i den här delen av 
utredningsytan, på en nivå mellan 5-6 m.ö.h. Avgränsningen utgörs huvud-
sakligen av lämningarna i schakt 36, som består av 14 gropar, 7 stolphål, 3 lager 
och 1 härd. Anläggningarna var spridda i hela schaktet, med koncentrationer till 
de västra och centrala delarna. Även i den östligaste delen av schakt 35 påträffades 
ett par stolphål och en härd. I fyndmaterialet finns förutom några flintavslag tre 
keramikbitar från groparna i det centrala partiet. En av bitarna är en mynningsbit 
och en vittrad bit har möjligen rabbning (Fnr 6, 18, 53). Keramiken har dock inte 
särskilt påtaglig karakteristika, vilket gör dateringen mycket vid, innanför 
neolitikum till järnålder. I schakt 35 djupschaktades två kortare partier. I ett av 
dem konstaterades en komplex stratigrafi på upp mot 2 m under dagens markyta. 
Det visar att det skett ett flertal översandningar i området (se fig. 5). Det går att 
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ana att lagren utgörs av både flygsand, marina sediment och tunna humus-
horisonter (se nedan Översandade miljöer). 
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Fig. 6. Schaktning pågår i en av de röjda gatorna genom blandskogen i Bd 2, Yta I. Mikael 
Henriksson i schakt 36 och Hans Moritz i grävmaskinen. Foto åt nordost. 
Bd 2) 
 1, fig. 4) 
 parti finns en tydlig strandvall på ca 4 m.ö.h. Ned mot brytningen till själva 
påträffades ett knappt 30-tal anläggningar i schakt 39, 46 m.fl. och 51. 
ningarna utgörs av härdar, stolphål, gropar och en liten, sotig kulturlager-

örutom träkol från några härdar påträffades endast ett flintföremål i ytan av 
d (ett retuscherat avslag i Kristianstadsflinta, Fnr 95, AH 719). Dateringen 
rför inte göras närmare än till förhistorisk tid. 

(Bd 2) 
 1, fig. 4) 
yta strax över 4 m.ö.h., i den östligaste delen av schakt 43 och i den västra 
v schakt 44, påträffades ett antal anläggningar i form av härdar och stolphål 
ågra flintavslag och en malsten (Fnr 109, se fig. 8, bilaga 2). Förutom dessa 
elser så djupgrävdes ett parti i mellersta delen av schaktet. Här fanns längs 
0 m långt parti ett sotigt sandlager (AL 1138), överlagrat av sandig silt som 
r täcktes av ett humusskikt (se fig. 5). Strax öster om lagret framkom på 
 nivå en härd som bl.a. innehöll en lancettformad mikrolit av 
nstadsflinta (AH 1131, Fnr 22 se fig. 3, bilaga 2). Mikroliten pekar på en 
g till mesolitikum (Maglemose/Kongemosekultur). 

Bd 2) 
 1, fig. 4) 

yta L grävdes redan 2004 ett kortare sökschakt som innehöll några sotiga 
ningar och slagen flinta (RAÄ nr 74, Henriksson 2004c). Vid utredningen 
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2007 grävdes ytterligare tre sökschakt (schakt 55 - 57) som visade på anläggningar 
i form av ett 20-tal stolphål, gropar och ett större sotigt lager i västligaste delen av 
schakt 56. I området förekom ett antal recenta störningar i form av fundament för 
minkburar, el- och vattenledningar. I några av anläggningarna samt i lagret (AL 
1414) påträffades ett 10-tal flintavslag. En datering kan i nuläget inte sättas 
närmare än till förhistorisk tid. 
 
 

 
 
 

Fig. 7. Lagerföljden i västra delen av schakt 44, Yta K. Det sotiga lagret täcks av siltig 
sand. Foto åt norr. 

 
 
Yta M (Bd 3) 
(Bilaga 1, fig. 5) 
Området var föremål för utredning och partiell slutundersökning under 2004 och 
2005. Här påträffades anläggningar i form av härdar samt stolphål och ett antal 
bearbetade flintor (t.ex. mikrospån). Lämningarna inom området kan dateras till 
mesolitisk respektive neolitisk tid - Maglemose/Kongemosekultur respektive 
Gropkeramisk kultur (RAÄ nr 23 Sölvesborg sn, Henriksson 2004c, 2006). 
 
Yta N (Mellan Bd 3 och 4) 
(Bilaga 1, fig. 6) 
Även denna yta utgörs av en redan känd fornlämning. Området var föremål för 
utredning under 2004 och här påträffades en palissadliknande konstruktion, 
möjligen en hägnad, som sannolikt är eftermedeltida (RAÄ nr 73, Henriksson 
2004c). 
 
Yta O (Bd 4) 
(Bilaga 1, fig. 6) 
Inom och i anslutning till Yta O grävdes totalt 19 schakt. När utredningsarbetet 
startade hade tallskogen i området nyligen avverkats och schaktning precis 

 10



påbörjats av en entreprenadfirma. Arbetena brådskade och därför grävdes i rask 
följd ett antal provschakt för att konstatera om det fanns under mark dolda 
fornlämningar i området. I området framkom spridda förekomster av anlägg-
ningar i form av kokgropar, härdar, gropar och stolphål, samt ett mindre antal 
bearbetade flintor. I området undersöktes ett antal anläggningar inom ramen för 
utredningen. Detta gjordes för att fastställa lämningarnas karaktär och ålder i 
området, efter samråd med Länsstyrelsen. Området stod nämligen inför en snar 
byggnation och det var angeläget att snabbt kunna göra en bedömning av om det 
krävdes fortsatta åtgärder inom denna yta innan den kunde släppas för 
exploatering. Det gjordes även en grävning av VA-schakt i området i utredningens 
slutskede. 
 
 

 
 r 
 
 
 
Vid utredn
kokgrop, 5
AH 555, A
AS 200117
fynd av en 
post quem 
222 (se fig.
järnålder – 
B.P., se bil
under senn

 

Strandvall
På flera stä
om det före
pekar på a
strandvallar
också fram
lagringarna

 

Fig. 8. Den 14C-analyserade härden AH 222 som daterats till 90 f.Kr. – 10 e.K
ingen undersöktes 15 anläggningar inom området. De utgörs av 1 
 härdar, 4 gropar och 5 stolphål (AH 222, AS 300, AS 316, AH 544, 
S 562, AG 575, AS 606, AG 639, AH 690, AG 200113, AG 200115, 
, AP 200119 och AH 200123). Kokgropen AP 200119 innehöll ett 
flathuggen pilspets (Fnr 108, se fig. 4, bilaga 2), vilket ger ett terminus 
till senneolitikum/äldre bronsålder. Ett träkolsprov från härden AH 
 6) har 14C-daterats till 90 f. Kr. – 10 e. Kr, d.v.s. yngre förromersk 
äldre romersk järnålder, period B1 (ett sigma för LuS 7610, 2035 ± 30 
aga 6). Dateringsunderlaget visar således på aktiviteter i området både 
eolitikum/äldre bronsålder och äldre järnålder. 

ar och översandade miljöer 
llen i schakten gjordes djupare schaktningar för att få en indikation på 
kommer flygsandsbildningar eller andra stratigrafiska iakttagelser som 
tt det kan finnas överlagrade fornlämningar i området. De äldre 
na i området är särskilt tydliga på ca 4 respektive ca 7 m.ö.h. Det är 
för allt kring nivån 3 – 5 m.ö.h. som de mest omfattande över-
 finns (se t.ex. Yta I och Yta K samt nedan). En förmodad äldre 
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strandvall är särskilt tydlig på en nivå av ca 7 m.ö.h. i den sydöstligaste delen av 
utredningsområdet. Just här finns också den lokal i området som genererat i 
särklass flest flintartefakter, och som dessutom tycks ha varit i bruk länge, eller vid 
flera upprepade tillfällen, av dateringarna att döma (mesolitikum – neolitikum) 
(Område Bd 1, Yta D, bilaga 1, fig. 2). 
 
I de västra och centrala delarna av schakt 35 djupschaktades två kortare partier, 
strax under dagens 4-meterskurva. I det västra av djupschakten konstaterades en 
komplex stratigrafi ned till ca 1,90 m under dagens markyta, som visar att det 
skett en överlagring i form av ett antal översandningar i området (se fig. 5 samt 
sektionsritning bilaga 3). Det går att ana att lagerna utgörs av både flygsand, 
marina sediment och tunna humushorisonter, men det rymdes inte resurser inom 
ramen för utredningen för att närmare analysera dessa förhållanden.  
 
I mellersta delen av schakt 44 djupschaktades bitvis ett parti om ca 40 m längd på 
ungefär 4 meters höjd över havet. Här fanns det längs ett ca 30 m långt parti, på 
ett djup av ca 0,6 m, ett sotigt sandlager (AL 1138, se Yta K ovan, samt fig. 7), 
överlagrat av sandig silt som i sin tur täcktes av ett humusskikt. Strax öster om 
lagret, och på samma nivå som detta, framkom en härd som innehöll en mikrolit. 
Detta talar för att det finns överlagrade lämningar från Maglemose/Kongemose-
kultur i området. Likheterna med förhållanden kring Skräbeån, vid Bromölla i 
Skåne, dateringen och de metodiska problem som detta medför, är påtagliga (se 
Lagerås m.fl. 2006). 
 
I schakt 33, på en nivå av ca 6 m.ö.h. noterades en tydlig stratigrafi, uppifrån sett 
bestående av ett humuslager, ett brunt sandlager och ett sotigt sandlager. Där-
under kom steril, sandig morän. Lagerföljden indikerar en översandning, men det 
går inte knyta några förhistoriska lämningar till det undre lagret eller att klargöra 
tillkomsten av lagrena utan kvartärgeologisk undersökning (se bilaga 2, fig. 1). 
 
Även i schakt 38 konstaterades att det skett minst en översandning, som täckt 
över tidigare humuslager. Denna iakttagelse gjordes på ca 7 m.ö.h. Inte heller här 
finns det indikationer på kulturlämningar i de undre lagrena, men däremot finns 
det förhistoriska nedgrävningar i ytan av översandningen. Även här vill det till 
kvartärgeologiska analyser för att klargöra hur lagerföljden bildats och till vilken 
tid den kan knytas (se bilaga 2, fig. 2).  
 
Det ska naturligtvis inte uteslutas att det finns fornlämningar under dessa 
sandlager i en helt annan omfattning än vad det har varit möjligt att konstatera. 
Det är endast små titthål i områdets stratigrafi som har varit möjliga inom ramen 
för utredningen. Det framstår som en angelägen uppgift att mer omfattande 
analyser av de stratigrafiska förhållandena görs vid framtida förundersökningar i 
området. På så sätt går det att tillföra väsentlig ny kunskap om havsnivåföränd-
ringarna i området. Problematiken kring att det sannolikt finns överlagrade 
fornlämningar, framförallt i de lägen som är strandnära eller rent av under vatten 
idag, är ett svårt metodiskt problem inför kommande arbeten. Det är dock en av 
de typer av lämningar som i kombination med kvartärgeologiska analyser kan 
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bidra med mest ny kunskap kring de komplexa stenåldersmiljöerna vid 
Sölvesborgsviken. 
 
 

 
 Fig. 9. AA 1823. Gravhög, störd av grävlingsgryt. Område Bd 2. 
 
 

Övriga iakttagelser 
I område Bd 2, ca 15 meter söder om schakt 26, finns en trolig gravhög som är ca 
1 m hög och ca 12 m i diameter (AA 1823). Högen ligger vid ett par större 
stenblock i en flack västsluttning, exponerad ut mot Sölvesborgsviken (se fig. 9). 
Den är uppbyggd av jord/sand och är till delar mycket omrörd av grävlingsgryt. 
 
I den nordvästra delen av Bd 2, direkt norr om schakt 38, finns en sentida 
husgrund i form av en källargrop och en stengrund (ON 1595). Det finns ingen 
markering av ett hus på platsen på Häradskartan från 1915, vilket kan innebära att 
byggnaden är äldre än så. 
 
Inom Bd 2 konstaterades 3 hägnadsvallar som löper i ungefär öst-västlig 
respektive ungefär nord-sydlig riktning. Två av dessa genomgrävdes vid 
sökschaktsgrävning, och det kunde konstateras att själva dikena i stort sett är 
igenfyllda, med grå, humusblandad sand. I övrigt lämnades dessa lämningar utan 
närmare åtgärd.  
 
I flera av de aktuella ägogränserna finns det stenmurar, mestadels enkelmurar, som 
bör ha tillkommit efter skiftena. I östligaste delen av Bd 2 finns det kvar en del av 
en fägata som sannolikt lett upp till den husgrund som omnämnts ovan. I detta 
skede har dessa lämningar endast noterats vid en översyn av områdena. 
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Plogspår/årderspår har kunnat konstateras i botten av grävda schakt, bl a inom Bd 
1 och området mellan Bd 1 och Bd 2, och synliga spår i landskapet efter sentida 
åkrar finns ännu kvar i områdena Bd 1 och Bd 2.  
 
På åtskilliga ställen inom utredningsområdena, framför allt inom Bd 2, 
konstaterades att det finns rester av gamla sand- och stentäkter. Framför allt är det 
i form av fördjupningar och hålor i marken, av olika storlek. Ofta förekommer de i 
anslutning till kluvna eller sprängda stenblock. Detta representerar till 
övervägande del sentida aktiviteter och i detta skede har dessa lämningar endast 
noterats översiktligt. 
 

Fyndmaterial och dateringar 
Vid utredningen samlades endast fynd in från lager och anläggningar i den mån 
dessa schaktats eller rensats fram. Vi eftersträvade att göra så liten skada som 
möjligt på lämningarna, för den händelse att vissa av dem kan komma att bevaras 
istället för att tas bort. Syftet med utredningen var ju också att konstatera 
förekomst eller ej. Inte att göra några noggrannare undersökningar av påträffade 
lämningar. Ett undantag från detta blev dock, p.g.a. synnerlig brådska och efter 
samråd med Länsstyrelsen, en del av lämningarna i och i anslutning till det 
område som benämnts Bd 4. 
 
Det samlade fyndmaterialet från utredningen utgörs till övervägande del av 
bearbetad flinta. De daterbara flintartefakterna hör samtliga till stenåldern. Både 
mesolitiska och neolitiska artefakter finns representerade, t.ex. i form av en 
mikrolit, ett par mikrospån, ett mikrospånblock, en slipad flintyxa och en 
flathuggen pilspets. Övriga föremål utgörs av ett litet antal flintskrapor, spån, 
keramikbitar, en knacksten och en malsten (underliggare). 
 
Inom ramen för utredningen utfördes två 14C-dateringar på träkol från härdar. 
Det ena togs från en härd i Yta G, som gav en datering till till 715 – 410 f. Kr., 
d.v.s. övergången mellan period VI, yngre bronsålder, och period I, förromersk 
järnålder Det andra togs från en härd i Yta O, som gav en datering till 90 f. Kr. – 
10 e. Kr, d.v.s. yngre förromersk järnålder – äldre romersk järnålder, period B1. 
 
Sammantaget domineras bilden av områdets utnyttjande av stenålder men de 
14C-dateringar som gjordes pekar tydligt på att det även finns lämningar från 
bronsålder och äldre järnålder i området. 
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Slutdiskussion 
Utredningen inom fastigheterna Sölve 3:10 m.fl. ledde till att det kunde beläggas 
förekomst av under mark dolda fornlämningar inom stora delar av ytorna. 
Sammantaget med tidigare insatser i området har 15 lokaler med särskilt stor 
potential lyfts fram för framtida arbeten i området. Lämningarna är främst av 
boplatskaraktär och dateringar till olika perioder av stenåldern dominerar. Det 
finns dock även lämningar från bronsålder och äldre järnålder i området. 
 
Bevaringsförhållandena varierar ganska mycket inom området, vilket ter sig 
ganska naturligt med tanke på variationer i undergrundens karaktär, erosion, 
överlagring, intensitet i sentida jordbruksverksamhet m.m. De områden och 
lämningar som är svårast att identifiera och avgränsa är de med 
överlagringsfenomen, fr.a. i de strandnära lägena. Samtidigt är det dess lämningar 
som bedöms ha allra störst potential för kunskapsuppbyggnad. Det blir en 
angelägen uppgift att definiera lämningarna i dessa lägen vid kommande 
förundersökning. 
 
Vi bedömer sammanfattningsvis att fornlämningarna i området generellt sett har 
relevans för att belysa området mellan Sölve, Mörby backe och Siretorp, samt 
kunskapsuppbyggnad kring bebyggelsehistorik m.m. på Lister under förhistorisk 
tid. Framför allt lämningarna från stenåldern bedöms ha stor potential att tillföra 
vetenskaplig kunskap som är väsentlig för forskningen kring tidsperioderna även 
på regional och överregional nivå.  
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Bilaga 1. Planer 
 

 
 
 

 

Fig. 1. Översiktskarta över Sölvesborgsviken. Undersökningsområde markerat i rött, planerade vägar i blått.

 

 

Fig. 2. Undersökningsområde, sökschakt, 4 och 7 meters strandlinje (ljusblå), Yta A-O samt tidigare registrerade 

fornlämningar 



 
 Fig. 3. Bd 1, området mellan Bd 1 och Bd 2, Yta A-F samt sökschakt, inmätta lager och anläggningar. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4. Bd 2, med Yta G-L samt sökschakt, inmätta lager och anläggningar. 

 



          
Fig 5. Bd 3, Yta M samt tidigare registrerad 

fornlämning. 
 
 

 
 

Fig. 6. Bd 4, Yta O samt sökschakt, inmätta lager och anläggningar.  



Bilaga 2. Bilder 
 

 
 Fig. 1. Lagerprofil i schakt 33. 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Lagerprofil schakt 38. 



             
 
 
 
 

Fig. 3. Mikrolit Fnr 22 till vänster, funnen i schakt 44, 
Yta K, Bd 2. Mikrospån Fnr 33 till höger, funnen i Yta 

H, schakt 28, Bd 2. Foto Karin Vierth. 

Fig. 4. Flathuggen pilspets, Fnr 108. Funnen i,
A200119, schakt 77 Yta O, Bd 4. Foto Karin 

Vierth. 

 

               
 Fig. 6. Fragment av slipad flintyxa, Fnr 39. 

Funnen i A2158, schakt 5, Yta B, Bd 1. 
Foto Karin Vierth. 

Fig. 5. Mikrospånblock, handtagskärna, Fnr 
104. Funnen i A2180, schakt 5, Yta B, Bd 1. 

Foto Karin Vierth. 

 
 
 

 

Fig. 7. 
Fnr 13, 
flintskrapa. 
Funnen i schakt 
25, Yta G, Bd 2. 
Foto Karin Vierth.

 



 
 Fig. 8. Malsten, underliggare. Fnr 109, schakt 43 Yta K. Foto Linda Pettersson. 



Bilaga 3. Ritning. 
Anläggningarna ritade i skala 1:20 på mm papper. Föreliggande återgivning ej skalriktig. 
 

 



Bilaga 4. Områdes- och schaktbeskrivningar. 
 

Bd 1 
 
Området utgjordes av betesmark och igenväxande betesmark med några mindre 
bestånd av äldre träd. Direkt under torven kunde flera större sotiga lager iakttagas 
som tolkades som sentida svedjebränder.  
 
Schakt 1 
Ö-V löpande schakt, beläget på en höjdplatå ca 3 meter över havet och 
västsluttning mot Sölvesborgsviken, ner till under 2 meter över havet i gles 
slyskog. Schaktet var ca 160 meter långt och 1,5 meter brett. Schaktdjupet 
varierade mellan 0.2 och 0,4 meter. En ca 1 meter djup provgrop grävdes för att 
utesluta att flygsand överlagrat eventuella förhistoriska lämningar. Undergrunden 
bestod av sand med vissa partier av morän. I västra delen framkom anläggningar i 
form av 3 lager, 3 gropar och 2 stolphål samt 2 fyndenheter i form av bearbetad 
flinta. I östligaste delen av schaktet framkom 3 gropar och tre stolphål samt 2 
fyndenheter av flinta.  
 
Schakt 2 
155 meter långt och 1,5 meter brett schakt i Ö-V riktning beläget på v-
sluttningen mot Sölvesborgsviken i gles slyskog mellan 2-4 meter över havet. Det 
djupaste schaktdjupet uppgick till 0,4 meter med ca 1,2 meter djup provgrop för 
att utesluta att flygsand överlagrat förhistoriska lämningar. Undergrunden bestod 
av sand med vissa partier av morän. Centralt och i östra delen av schaktet 
framkom tre separata koncentrationer med arkeologiska anläggningar i form av 
gropar, lager och enstaka stolphål samt rikligt av fynd i form av bearbetad flinta. 
Koncentrationen längst i väst bestod av 4 lager, 2 gropar samt 8 fyndenheter av 
bearbetad flinta. Centralt fanns 1 grop, 1 stolphål samt 5 fyndenheter av flinta. 
Anläggningskoncentratrionen i östligaste delen av schaktet bestod av 3 gropar 
med en fyndenhet av flinta, 2 lager och 1 stolphål. I västligaste delen av schaktet 
framkom endast sparsamt med anläggningar i form av 2 stolphål. 
 
Schakt 3 
NÖ-SV löpande 27 meter långt och 1,5 meter brett schakt i svag v-sluttning i 
tallbevuxen remsa och gles slyskog på ca 2 meter över havet. Schaktdjupet uppgick 
till 0,4 meter och undergrunden bestod av sand. En ca 1,1 meter djup provgrop 
grävdes för att utesluta att flygsand överlagrat eventuella förhistoriska lämningar. 
Inga arkeologiska anläggningar eller fynd framkom här.  
 
Schakt 4 
83 meter långt och 1,5 meter brett schakt med NÖ-SV riktning i V-sluttande gles 
slyskog på 2-5 meter över havet. Schaktdjupet uppgick här till som mest 0,5 meter 
och undergrunden bestod mestadels av sand men även av partier med 
moränstenslager och grus. En ca 1 meter djup provgrop grävdes för att utesluta att 
flygsand överlagrat eventuella förhistoriska lämningar. I östligaste delen framkom 
rikligt av fynd i form av 13 fyndposter med bearbetad flinta bland annat av 



mesolitisk karaktär samt 2 anläggningar i form av lager. Även centralt och 
västligare i schaktet påträffades ett lager samt 3 fyndenheter av bearbetad flinta 
och 1 keramikfragment.  
 
 
Schakt 5 
Schaktet, som var ca 60 meter långt och 1,5 meter brett med en ungefärlig Ö-V 
riktning. Höjden över havet var 4-5 meter och terrängen skogsbeväxt och svagt 
sluttande mot V. Schaktdjupet uppgick här till som mest 0,45 meter och 
undergrunden bestod av sand omväxlande med grusig morän. Centralt i schaktet 
framkom ett fåtal anläggningar såsom 1 lager, 2 gropar och 1 stolphål och 3 
fyndenheter i form av bearbetad flinta.  
 
Schakt 6 
10 meter långt och 1,5 meter brett schakt i Ö-V riktning, på plan mark, i 
skogsbryn på 5 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter 
och undergrunden bestod av grusig morän. Inga fynd eller anläggningar framkom 
här. 
 
Schakt 7 
52 meter långt och 1,5 meter brett schakt i Ö-V riktning beläget i svag V-
sluttning i öppen mark ca 5 meter över havet. Schaktdjupet var som mest 0,4 
meter djupt och undergrunden bestod här av grusig morän. Ett större lager samt 3 
härdar framkom i schaktet. 
 
Schakt 8 
Ö-V löpande 10 meter långt och 1,5 meter brett på plan, öppen mark 6 meter 
över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden 
bestod av grusig morän. En anläggning i form av grop framkom här. 
 
Schakt 9 
12 meter långt och 1,5 meter brett schakt i Ö-V riktning. Schaktet var beläget på 
plan, öppen mark 6 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 
meter och undergrunden bestod även här av grusig morän. 3 stolphål framkom i 
östra delen av schaktet.  
 
Schakt 10 – 11 
Sammanlagt 12 meter långt och 1,5 meter brett schakt som avdelas av en större 
markfast sten. Schakten var belägna på plan, öppen mark 6 meter över havet. 
Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden bestod av sand. 
V om stenen påträffades 2 härdar.  
 
Schakt 12 
15 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i en svag V-sluttning i öppen mark 7 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden bestod av grus. Marken var 
omrörd centralt i schaktet. 2 fyndenheter av bearbetad flinta gjordes.  
 



Schakt 13 
30 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget vid markant V-sluttande hak i öppen terräng 7-8 meter över havet. 
Schaktdjupet uppgick till som mest 0,45 meter och undergrunden bestod av grusig 
morän. 15 fyndenheter av bearbetad flinta gjordes i schaktet och i schaktmassorna 
och i östligaste delen framkom 2 gropar och en del av en härd.  
 
Schakt 14 
Ö-V löpande, 14 meter långt och 1,5 meter brett schakt på plan, öppen mark 5 
meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden 
bestod av grus. Inga fynd eller anläggningar framkom här. 
 
Schakt 15 
Ö-V löpande, 13 meter långt och 1,5 meter brett schakt på plan, öppen mark 5 
meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden 
bestod av grus och sand. Inga fynd eller anläggningar framkom här. 
 
Schakt 16 
20 meter långt och 1,5 meter brett Ö-V löpande schakt i svag V-sluttning i öppen 
mark 6 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och 
undergrunden bestod av grus och sand. Ett stolphål påträffades i schaktet.  
 
Schakt 17 
19 meter långt och 1,5 meter brett Ö-V löpande schakt på plan, öppen mark 6 
meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden 
bestod av grus och sand. Inga fynd eller anläggningar framkom här. 
 
Schakt 18 
210 meter långt och 1,5 meter brett schakt som har mätts in som tre separata 
schakt på grund av störningar i form av större stubbar. Schaktet löper i ungefärlig 
Ö-V riktning i svagt V-sluttande gles slyskog ca 2-5 meter över havet. 
Schaktdjupet varierade mellan 0,25 och 0,45 meter och undergrunden bestod 
omväxlande av grus, sand och morän. Två ca 1,2 meter djupa provgropar grävdes 
för att utesluta att flygsand överlagrat eventuella förhistoriska lämningar. I 
västligaste delen framkom 1 större lager och 1 grop. Centralt i schaktet framkom 
en tydlig koncentration av lämningar i form av 7 gropar, 4 stolphål, 1 lager och en 
härd samt 3 fyndenheter i form av bearbetad flinta.  
 
Schakt 19 
50 meter långt och 1,5 meter brett Ö-V löpande schakt på plan mark i gles 
slyskog ca 5 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och 
undergrunden bestod av grus och sand. 1 grop framkom centralt i schaktet.  
 
Schakt 20 och 21 
Sammanlagt 60 meter långt och 1,5 meter brett Ö-V löpande schakt på plan mark 
i tät ungskog samt öppen mark 6 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till 
mellan 0,25 och 0,4 meter och undergrunden bestod av sandig morän. Ingen 
förhistorisk aktivitet kunde beläggas i dessa schakt. 



 
 

Mellan Bd 1 – 2 
 
Området utgörs huvudsakligen av uppvuxen tall- och blandskog. 
 
Schakt 22 
50 meter långt och 1,5 meter brett ungefär VNV-ÖSÖ löpande schakt vid kanten 
av markerat hak i V-sluttning mot Sölvesborgsviken ca 3 meter över havet. 
Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden bestod av sand. 
En 1,3 meter djup provgrop grävdes för att utesluta att flygsand överlagrat 
eventuella förhistoriska lämningar. 6 fyndenheter av bearbetad flinta gjordes i den 
västligaste delen av schaktet. Här framkom även 1 grop, 2 stolphål, 1 ränna och 
ett lager. I östra delen av schaktet framkom 1 grop.  
 
Schakt 23 
37 meter långt och 1,5 meter brett ungefär N-S löpande schakt i svag V-sluttning 
ca 3 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,35 meter och 
undergrunden bestod av sand. 1 grop framkom i norra delen av schaktet. Sentida 
spår efter odling i form av plogspår kunde också iakttagas, men dessa mättes inte 
in på grund av tidsbrist.  
 
 

Bd 2 
 
Området utgörs huvudsakligen av uppvuxen gran- och blandskog. 
 
Schakt 24 
20 meter långt och 1,5 meter brett schakt i NV-SÖ riktning. I SV av ett NÖ-SV 
löpande höjdstråk 6-7 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 
meter och undergrunden bestod av siltig och sandig morän med ganska stort 
inslag av sten. I schaktets centrala och SÖ delar framkom anläggningar i form av 4 
gropar, 2 härdar och 1 stolphål och 2 fyndenheter flinta.  
 
Schakt 25 
8 meter långt och 1,5 meter brett schakt i NNV-SSÖ riktning. Schaktet var 
beläget på mindre NÖ-SV löpande höjdstråk 6-7 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden bestod av siltig och sandig 
morän med stort inslag av sten och stenblock. I schaktet framkom 1 härd och 8 
fyndenheter av bearbetad flinta. 
 
Schakt 26 – 30 
Sammanlagt 150 meter långt och 1,5 meter brett schakt med uppehåll för större 
stubbar och andra störningar. Schakten har en ungefärligt Ö-V riktning och var 
beläget i svag V-sluttning av omfattande NÖ-SV löpande höjdstråk 6 meter över 
havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,5 meter (dock mestadels kring 0,3 m) 



och undergrunden bestod av sand och sandig morän. I den centrala delen av 
schakt 28 grävdes en mindre provgrop om ca 2 m längd och 1,0 m djup. Under 
humusskiktet konstaterades här ett tunt sandlager om ca 0,3 m, och under detta i 
sin tur en stenig morän. I västligaste delen av schakten framkom 3 stolphål och en 
grop. Något längre österut påträffades 1 stolphål, 1 grop och 1 fyndenhet av 
bearbetad flinta. Centralt och österut i schakten fanns en koncentration av 1 större 
lager, 4 gropar och 3 fyndenheter av bearbetad flinta.  
 
Schakt 31 
85 meter långt och 1,5 meter brett schakt med uppehåll för en större stubbe. 
Schaktet löper ungefär i NV-SÖ riktning i svag V-sluttning av omfattande NÖ-
SV löpande höjdstråk 6-8 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 
0,35 meter och undergrunden bestod av sandig morän. I schaktet framkom endast 
1 stolphål centralt. 
 
Schakt 32 
33 meter långt och 1,5 meter brett schakt i VNV-ÖSÖ riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning av omfattande NÖ-SV löpande höjdstråk 6 meter över 
havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,35 meter och undergrunden bestod av 
sand. I schaktet framkom 1 grop. 
 
Schakt 33 – 34 
125 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig ÖNÖ-VSV riktning med 
uppehåll för störning. Schaktet var beläget i svag V-sluttning av omfattande NÖ-
SV löpande höjdstråk 6-8 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 
0,35 meter och undergrunden bestod av sandig morän. I västligaste delen av 
schakt 33 konstaterades en lagerföljd om tre skilda lager ovan steril morän (se 
bilaga 2, fig. 1). I schaktet framkom 1 fyndenhet av bearbetad flinta.  
 
Schakt 35 
38 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig ÖNÖ-VSV riktning. 
Schaktet var beläget i V-sluttning 4-5 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till 
som mest 0,45 meter och undergrunden bestod av sand. I den centrala delen av 
schaktet grävdes två provgropar till vardera ca 1,5 resp. 2,0 m djup. I den djupare 
av dessa konstaterades en komplex lagerföljd med varvat tunna humuslinser och 
sandlinser (se fig. 5). I östligaste delen av schaktet framkom 1 härd och 2 stolphål 
i direkt anslutning till kanten av ett svagt markerat hak. 
 
Schakt 36 
85 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig ÖNÖ-VSV riktning. 
Schaktet var beläget på mindre NÖ-SV löpande höjdstråk 6-7 meter över havet. 
Schaktdjupet uppgick till som mest 0,35 meter och undergrunden bestod av sand 
och grus. I hela schaktet framkom rikligt av anläggningar med en viss 
koncentration till de centrala delarna. Dessa utgjordes av 14 gropar, 7 stolphål, 3 
lager och 1 härd.  
 



Schakt 37 
37 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig NÖ-SV riktning. Schaktet 
var beläget i svag V-sluttning av omfattande NÖ-SV löpande höjdstråk 6 meter 
över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden 
bestod av gulaktigt grus. 1 stolphål framkom i den sydöstligaste delen av schaktet.  
 
Schakt 38 
185 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning med två 
uppehåll för större stubbar. Schaktet var beläget i svag V-sluttning av omfattande 
NÖ-SV löpande höjdstråk 6-8 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som 
mest 0,35 meter och undergrunden bestod av omväxlande fin och siltig sand med 
partier av rödgult grus och moränsten. En 1,5 meter djup provgrop grävdes för att 
utesluta att flygsand överlagrat arkeologiska lämningar. En översandning kunde 
konstateras, men dock inga arkeologiska lämningar under sanden (se bilaga 2, fig 
2). Anläggningar förekom i hela schaktet med en tydlig koncentration i västra 
delen. Sammanlagt framkom 9 gropar, 9 stolphål, 1 lager, 1 härd, 1 gropavall och 
3 fyndenheter av bearbetad flinta.  
 
Området där schakt 39-54 var belägna utgörs av en nyligen avverkad tallskog. 
 
Schakt 39 – 40 
Sammanlagt 42 meter långt och 1,5 meter brett schakt i NÖ-SV riktning med två 
uppehåll för större stubbar. Schakten var belägna på N-S löpande höjdstråk och i 
svag V-sluttning 6 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,5 meter 
och undergrunden bestod av omväxlande sand och rödgul grus med småsten. En 
koncentration av anläggningar framkom i nordöstligaste delen, i form av 3 
stolphål, 2 gropar och en härd.  
 
Schakt 41 – 43 
Sammanlagt 54 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ÖNÖ-VSV riktning med 
två uppehåll för större stubbar. Schakten var belägna på ett N-S löpande höjdstråk 
och i svag Ö-sluttning 6-7 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 
0,4 meter och undergrunden bestod av omväxlande fin sand och grus, fläckvis 
rödgul. I sydöstligaste delen påträffades 1 grop och 1 fyndenheter av bearbetad 
flinta.  
 
Schakt 44 
128 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ÖNÖ-VSV riktning i ca N-sluttning 
5-7 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och 
undergrunden bestod mestadels av fin sand. Anläggningar förekom i västra och 
centrala delarna av schaktet. Dessa var i form av 3 härdar, 2 gropar, 1 stolphål, 1 
större lager och 1 fyndenheter av bearbetad flinta. 
 
Schakt 45 
Utgår, felnumrering.  
 



Schakt 46 – 50 
Sammanlagt 70 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ÖNÖ-VSV riktning med 
fyra uppehåll för större stubbar. Schakten var belägna på ett N-S löpande 
höjdstråk 6-7 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och 
undergrunden bestod av omväxlande sand och rödgult grus med småsten. 
Lämningar i form av 3 gropar, 3 stolphål och 1 lager framkom i NNÖ och 
centrala delarna av schakten.  
 
Schakt 51 
59 meter långt och 1,5 meter brett schakt i NÖ-SV riktning. Schakten var 
belägna på ett N-S löpande höjdstråk 6-7 meter över havet. Schaktdjupet uppgick 
till som mest 0,4 meter och undergrunden bestod av sand med småsten. 
Anläggningar i form av 7 stolphål, 6 härdar, 1 grop och 1 ränna var jämt fördelade 
över hela schaktet.  
 
Schakt 52 – 54 
104 meter långt och 1,5 meter brett schakt i NÖ-SV riktning med två uppehåll 
för större stubbar. Schakten var belägna i SÖ-sluttning och ca N-S löpande svacka 
4-6 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,45 meter och 
undergrunden bestod av omväxlande sand och grus. Ett fåtal anläggningar 
förekom i NÖ och SV delarna av schaktet. Dessa var i form av 5 gropar, 1 stolphål 
och 1 ränna.  
 
Schakt 55 
39 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Svag NV-
sluttning 5-6 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och 
undergrunden var omrörd med sand, grus och siltiga partier. I östligaste delen 
framkom 4 stolphål och en grop.  
 
Schakt 56 
81 meter långt och 1,5 meter brett schakt i NÖ-SV riktning. Beläget i svag NV-
sluttning 7-8 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,4 meter och 
undergrunden var omrörd med sand, grus och siltiga partier. Anläggningar 
framkom jämt fördelade i hela schaktet i form av 8 stolphål, 3 gropar,1 större lager 
och 4 fyndenheter i form av bearbetad flinta.  
 
Schakt 57 
69 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ÖNÖ-VSV riktning. Schaktet var 
beläget i svag NV-sluttning 7-8 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som 
mest 0,45 meter och undergrunden var omrörd med sand, grus och siltiga partier. 
En koncentration av anläggningar framkom i V delen av schaktet i form av 5 
stolphål, 4 gropar och 1 fyndenhet flinta. I Ö delen av schaktet framkom 1 
stolphål. 
 



Bd 3 
 
Området utgörs huvudsakligen av öppen betesmark med ett mindre skogsbestånd 
i söder. Området har tidigare varit föremål för arkeologisk utredning (Henriksson 
2004b) samt partiell slutundersökning (Henriksson 2006). Inga schakt grävdes 
inom ytan vid det aktuella arbetet. 
 

Bd 4 
 
Området utgörs av nyligen totalavverkad tallskog. 
 
Schakt 58 – 61 
Sammanlagt 20 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning 
med tre uppehåll för större stubbar. Schaktet var beläget i svag V-sluttning ca 5-6 
meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden 
bestod av gulorange grus och moränsten. Lämningar i form av 3 stolphål och 1 
grop framkom längst i Ö.  
 
Schakt 62 – 63 
Sammanlagt 20 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning 
med ett uppehåll för större stubbe. Schaktet var beläget i svag V-sluttning i öppen 
mark ca 6 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,5 meter och 
undergrunden bestod av sandig, stenrik morän. I härd framkom längst i V. 
 
Schakt 64 
47 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i en svag V-sluttning i öppen mark ca 6-7 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sandig, stenrik 
morän. Anläggningar i form 2 stolphål, 1 lager och en grop av framkom i framför 
allt V delen av schaktet.  
 
Schakt 65 
10 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i en svag V-sluttning i öppen mark ca 7 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sandig, stenrik 
morän. 1 härd framkom i V delen av schaktet. 
 
Schakt 66 
15 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i en svag V-sluttning i öppen mark 5-6 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sandig, stenrik 
morän. Anläggningar i from av 3 stolphål och 1 grop framkom i schaktet.  
 
Schakt 67 
60 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning i öppen mark ca 6-7 meter över havet. Schaktdjupet 



uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sandig, stenrik 
morän. I schaktet framkom 2 gropar och 1 stolphål.  
 
Schakt 68 
15 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning i öppen mark ca 7-8 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sand. Inga 
anläggningar framkom i schaktet.  
 
Schakt 69 
26 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning i öppen mark 5-6 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,4 meter och undergrunden bestod av sandig, stenrik 
morän. 3 gropar framkom i schaktet.  
 
Schakt 70 
23 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning i öppen mark ca 6-7 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sandig, stenrik 
morän. I schaktet framkom 1 grop och 1 stolphål. 
 
Schakt 71 
23 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning i öppen mark ca 7 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sandig, stenrik 
morän. Längst i Ö fram kom 3 stolphål.  
 
Schakt 72 
T-format schakt, sammanlagt 25 meter långt och 1,5 meter brett schakt i 
ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var beläget i svag V-sluttning i öppen mark ca 
6-7 meter över havet. Schaktdjupet uppgick till som mest 0,5 meter och 
undergrunden bestod av sandig, stenrik morän. Inga anläggningar framkom i 
schaktet. 
 
Schakt 73 
15 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning i öppen mark ca 6-7 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sandig, stenrik 
morän. Inga anläggningar eller fynd framkom i schaktet.  
 
Schakt 74 
15 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig Ö-V riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning i öppen mark ca 7 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sandig, stenrik 
morän. 1 stolphål framkom centralt i schaktet.  
 



Schakt 75 
42 meter långt och 11-17 meter brett schakt i ungefärlig N-S riktning. Schaktet 
var beläget i svag V-sluttning i öppen mark ca 7-8 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,7 meter och undergrunden bestod av sand. I schaktet 
framkom 2 härdar.  
 
Schakt 76 
44 meter långt och 1,5 meter brett schakt i ungefärlig N-S riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning i öppen mark ca 7-8 meter över havet. Schaktdjupet 
uppgick till som mest 0,5 meter och undergrunden bestod av sand. I schaktet 
framkom inga anläggningar eller fynd.  
 
Schakt 77 
Detta VA-schakt grävdes efter att de egentliga utredningsschaktningarna och 
inmätning avslutats. I samband med grävningen av schaktet företogs en 
övervakning och anläggningar kunde därför endast iakttagas i schaktkanterna. 
Schaktet inmättes inte digitalt och alla mått är därför inte exakta.  
Ca 70 meter långt och 4 meter brett schakt i ungefärlig N-S riktning. Schaktet var 
beläget i svag V-sluttning med uppvuxen tallskog ca 7-8 meter över havet. 
Schaktdjupet uppgick till ca 3 meter och undergrunden bestod av sand. I schaktets 
kanter framkom 4 anläggningar i form av 2 gropar, 1 stolphål och en kokgrop 
samt fynd i form av en flathuggen pilspets. Samtliga anläggningar 
dokumenterades på plats genom foto, beskrivningar och översiktliga ritningar.  
 
Vid fortsatt VA-schaktning åt S framkom ytterligare 3 anläggningar i form av 
härdar. Grävmaskinisten på plats kontaktade då Linda Pettersson på Blekinge 
museum och en av dessa härdar kunde dokumenteras. Inte heller denna yta är 
inmätt digitalt.  
 



Bilaga 5. Fyndlista 
 
BLM 26612 
Fnr Material Sakord Vikt Antal Anmärkning ArkObj Fyndenhet Schakt 
1 Flinta Avslag/avfall 9 1   1217 22 
2 Flinta Avslag/avfall 1 1 Frostsprängt 1515  54 
3 Flinta Avslag 9 1   1216 22 
4 Flinta Spån 3 1 Fragment  1212 22 
5 Flinta Avslag/avfall 3 1  1414 1412 56 
6 Keramik Kärl 8 1 Mynningsbit 1716  36 
7 Flinta Avslag/avfall 3 1   1750 25 
8 Flinta Avslag/avfall 3 1  905  48 
9 Flinta Avslag/avfall 3 1   1746 25 
10 Flinta Avslag/avfall 2 1   1744 25 
11 Flinta Avslag/avfall 26 1 Frostsprängd  1742 25 
12 Flinta Avslag 104 4  1472  56 
13 Flinta Skrapa 49 1   1747 25 
14 Flinta Avslag/avfall 1 1  1528  54 
15 Flinta Avslag 11 1  509  64 
16 Flinta Avslag 7 1   307 72 
17 Flinta Avslag/avfall 2 1   1616 38 
18 Keramik Kärl 3 1 Fragment 1714  36 

19 Keramik Kärl 36 13 
Ev. rabbat, m. 
matskorpa  2247 

 
4 

20 Flinta Avslag/avfall 3 1  1642  38 
21 Flinta Avslag 1 1   1639 38 
22 Flinta Mikrolit 1 1  1131  44 
23 Flinta Avslag 1 1  1131  44 
24 Flinta Avslag/avfall 2 1   1412 56 
25 Flinta Avslag 5 1   1155 44 
26 Flinta Avslag/avfall 2 1  1644  38 
27 Keramik Kärl 12 2  1650  38 
28 Flinta Avslag/avfall 19 1 Frostsprängd  329 72 
29 Flinta Avslag/avfall 1 1 Frostsprängd  1215 22 
30 Flinta Avslag/avfall 2 2 Frostsprängd 1414 1410 56 
31 Flinta Avslag/avfall 78 1   2544 2 
32 Flinta Avslag/avfall 197 4   2712 13 
33 Flinta Mikrospån 1 1   1879 28 
34 Flinta Spån 11 1 Fragment  2187 5 
35 Flinta Avslag/avfall 1 1   2021 18 
36 Flinta Avslag/avfall 1 1  1651  38 
37 Flinta Avslag/avfall 1 1  1651  38 
38 Flinta Spån 2 2 Fragment  2158 5 

39 Flinta Yxa 66 1 
Fragm. Troligen 
håleggad  2158 

 
5 

40 Flinta Avslag/avfall 150 2   2158 5 
41 Flinta Avslag/avfall 35 1  1414 1413 56 

42 Flinta Avslag 20 1 
Svallad med 
retusch  1745 

 
25 



43 Flinta Avslag/avfall 8 1   1745 25 
44 Flinta Avslag/avfall 10 2   1749 25 
45 Flinta Avslag/avfall 6 1   941 43 
46 Flinta Avslag/avfall 9 1   1748 25 
47 Flinta Avslag/avfall 102 5   2690 13 
48 Flinta Avslag/avfall 3 1   2214 4 
49 Flinta Avslag/avfall 69 2   2458 2 
50 Flinta Avslag 11 1   1213 22 

51 Flinta Övrig ret. spets 36 1   2246 
 
4 

52 Flinta Avslag 1 1  1993  18 
53 Keramik Kärl 1 1  1717  36 
54 Flinta Skrapa 20 1   1653 38 
55 Flinta Avslag/avfall 11 2 Frostsprängd 1743  25 
56 Bergart Knacksten 342 1   2506 2 
57 Flinta Avslag/avfall 26 2   1880 28 
58 Flinta Avslag 3 1   2225 4 
59 Flinta Avslag 1 1   2243 4 
60 Flinta Avslag 2 1   2451 2 
61 Flinta Avslag/avfall 4 1   2682 13 
62 Flinta Avslag/avfall 7 4   2688 13 
63 Flinta Avslag/avfall 1 1 Frostsprängd  2242 4 
64 Flinta Avslag 1 1   2227 4 
65 Flinta Avslag 1 1   2248 4 
66 Flinta Avslag 2 1   2230 4 

67 Flinta Avslag 23 1 
Retuscherad med 
inhak  2691 

 
13 

68 Flinta Avslag 4 1 Svallad  2229 4 
69 Flinta Avslag/avfall 28 1   2229 4 
70 Flinta Avslag 1 1   2226 4 
71 Flinta Avslag 1 1   2002 18 
72 Flinta Avslag/avfall 5 1   2038 18 
73 Flinta Avslag 2 1   1878 28 
74 Flinta Avslag/avfall 6 1   2684 13 
75 Flinta Avslag 1 1   2438 2 
76 Flinta Avslag/avfall 1 3   2713 13 
77 Flinta Avslag/avfall 3 1   2689 13 
78 Flinta Spån 2 1   1764 24 
79 Flinta Avslag/avfall 18 1  1735  35 
80 Flinta Avslag 39 1   2460 2 
81 Flinta Avslag/avfall 4 1 Bruksretusch  2493 2 
82 Flinta Avslag 1 1   1822 34 
83 Flinta Avslag 1 1   2504 2 
84 Flinta Avslag/avfall 1 1   2450 2 
85 Flinta Avslag 14 1   2505 2 
86 Flinta Avslag/avfall 44 2  1414 1411 56 
87 Flinta Avslag/avfall 1 1   1211 22 
88 Flinta Avslag/avfall 35 1   2711 13 
89 Flinta Avslag/avfall 1 1   1863 28 
90 Flinta Avslag/avfall 37 2 Frostsprängd  2244 4 



91 Flinta Avslag/avfall 12 3   2710 13 
92 Flinta Avslag 3 1   2710 13 
93 Flinta Avslag 14 1   2687 13 
94 Flinta Avslag/avfall 7 2   2692 13 

95 Flinta Avslag/avfall 53 1 
Svallad, ev. m. 
bruksretusch 719  

 
51 

96 Flinta Avslag 34 1 Patinerad  2245 4 
97 Flinta Avslag 9 1   2671 12 
98 Flinta Avslag 1 1   2241 4 
99 Flinta Avslag/avfall 4 1   2213 4 
101 Flinta Avslag/avfall 142 12   200101 13 
102 Flinta Avslag 2 2  2231  4 
103 Flinta Avslag/avfall 18 2 Bruksretusch 2180  5 

104 Flinta Kärna 21 1 
Mikrospånblock 
Handtagskärna 2180  

 
5 

105 Flinta Avslag 16 1  200113  77 
106 Flinta Avslag/avfall 103 9  200115  77 
107 Flinta Avslag 10 1  200117  77 
108 Flinta Pilspets 1 1  200119  77 
109 Bergart Malsten 13500 1 Intakt  942 43 
110 Flinta Spån 4 1 Fragment  1764 24 
111 Flinta Avslag/avfall 1 1 Ej kontextbund.    
112 Flinta Avslag 1 1 Ej kontextbund.    
113 Flinta Avslag 4 1 Ej kontextbund.    
114 Flinta Avslag 1 1 Ej kontextbund.    
115 Flinta Avslag/avfall 2 1 Ej kontextbund.    
116 Flinta Avslag/avfall 6 1 Ej kontextbund.    
117 Flinta Avslag/avfall 1 1 Ej kontextbund.    
118 Flinta Avslag 1 1 Ej kontextbund.    
119 Flinta Avslag 14 1 Ej kontextbund.    
120 Flinta Avslag 1 1 Ej kontextbund.    
121 Flinta Avslag/avfall 25 4 Ej kontextbund.    
122 Flinta Avslag/avfall 13 3 Ej kontextbund.    
123 Flinta Avslag 14 1 Ej kontextbund.    
124 Flinta Avslag 4 1 Ej kontextbund.    
125 Flinta Avslag 4 1 Ej kontextbund.    
126 Flinta Avslag 1 1 Ej kontextbund.    

 



Bilaga 6. 14C-analys. 
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