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Sammanfattning 
 
Blekinge museum har tillsammans med Smålands museum/Kulturparken Småland, genomfört en 
arkeologisk utredning i anslutning till Sölve företagsområde utanför Sölvesborg. Utredningen gjordes då 
Sölvesborgs kommun önskade utöka företagsområdet och förändra detaljplaneläggningen inom ett antal 
fastigheter. Totalt framkom fem boplatser och två antikvariskt intressanta torvytor vid utredningen. 
Boplatserna utgjordes av anläggningar och/eller fynd och kulturlager av förhistorisk karaktär. Om det blir 
aktuellt med en exploatering inom kommunens aktuella planområde bör förundersökningar göras i 
anslutning till alla boplatserna. Fynden av ben och trä i torvytorna visar att organiskt material är mycket 
välbevarat. För de torvytor som framkom i anslutning två av boplatserna föreslås en utökad utredning med 
metodik som lämpar sig för den typen av miljöer. Den senaste tidens arkeologiska undersökningar har 
visat att Blekinges komplicerade variation av land- och vattennivåförändringar, har skapat förutsättningar 
för välbevarade boplatsmiljöer under markytan och dessa kan ha en topografi helt olik dagens.  
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1. Inledning
Blekinge museum har i samarbete med Smålands 
museum/Kulturparken Småland, genomfört en 
arkeologisk utredning i anslutning till Sölve fö-
retagsområde utanför Sölvesborg (fig. 1). Utred-
ningen gjordes efter beslut av länsstyrelsen (Dnr 
431-30-11) då Sölvesborgs kommun, som också 
bekostade arbetet, önskade förändra detaljplane-
läggningen inom fastigheterna Sölvesborg 5:45, 
5:49 och 23:3 med flera. Fältarbetet pågick under 
sex dagar i november 2012.

Topografi och historisk bak-
grund

Sölve industriområde ligger strax nordöst om 
Sölvesborg stad. Platsen är belägen på Listerlan-
det i den sydvästra delen av Blekinge. Hela Ble-
kingekusten har genom Östersjöns fluktuerande 

vattennivåer, genomgått stora förändringar under 
förhistorisk och historisk tid. Utredningsom-
rådet, som varierade mellan 0,1 och 8,5 m över 
havet, har under vissa tider legat nästan helt un-
der havsytan och under andra tider långt ifrån 
kusten. Under historisk tid var Listerlandet en 
halvö och det aktuella utredningsområdet låg 
före sänkningen av sjön Vesan i en smal passage 
mellan Östersjön, Ryssberget och Vesans tidigare 
vattenområde. De naturgeografiska förutsätt-
ningarna har skapat en varierande jordmån som 
växlar från torv- och lerlager till sand, morän och 
enstaka höjder med block och hällar. De högsta 
partierna ligger centralt inom utredningsområdet 
i den östra halvan av det nuvarande företagsom-
rådet. Med undantag av någon höjd sänker sig 
marken därifrån åt alla håll och marken brukas 
mestadels för odling. Lägsta punkten är i utred-
ningsområdets sydvästra del. 

Figur 1 visar ett utsnitt ur den digitala fastighetskartan över Sölvesborg med omnejd. Stjärnan markerar platsen för Sölve 
företagsområde.
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Fornlämningsbild, historik 
och äldre arkeologiska un-
dersökningar

Trakten kring Sölve är rik på fornlämningar från 
alla tider. Vesans stränder har erbjudit bra mil-
jöer för bebyggelse ända sedan äldsta stenålder 
och den trånga passagen i landskapet utgjorde 
en naturlig kommunikationsled. Under hela 
förhistorien var det vanligt med bebyggelse och 
manifestationer i form av gravar och resta stenar 
utmed denna typ av leder. Under senare delar av 
förhistorien verkar Lister ha utgjort ett avgränsat 
folkland, som sannolikt haft en centralplats i Is-
taby. Under 1300-talets mitt beskrevs det som ett 
län i Blekinge och vid samma tid gjordes det in-
vesteringar i Sölvesborgs slott (Stenholm 1986). 

Den gamla kustvägen som passerar genom Sölve 
har förhistoriska anor. Under 1600-talet blev vä-
gen en nationell angelägenhet. Den kallades då 
Via Regia, eller kungsvägen och löpte från Kris-
tianopel i öst, via Sölvesborg och Kristianstad i 
väst och vidare ned mot Skåne. På storskifteskar-

tan över Sölve by från år 1806, ser man hur vägen 
går strax norr om bytomten och delvis igenom 
planområdet (fig. 2). Kartöverlägget visar även att 
större delen av planområdet är beläget inom det 
som tidigare var Sölve by, men den västligaste de-
len ligger inom Slottets ägor. Via Regia motsvaras 
av Sölvevägen på dagens kartor och den har en 
modern ersättning i väg E22.

Den starka bebyggelsekontinuiteten i trakten 
gör att det finns många fornlämningar i området 
kring Sölve. Flera av dem är synliga ovan mark, 
men till följd av den moderna fullåkersbygden 
har många av fornlämningarna odlats bort och 
kan idag främst urskiljas i samband med arkeolo-
giska utredningar och undersökningar. 

Fornlämningsbilden i närområdet kring Sölve fö-
retagsområde visar att det finns en mängd kända 
förhistoriska boplatser (fig. 3). Inom flertalet av 
dem finns bearbetad flinta och/eller förhistoriska 
anläggningar (bl.a. RAÄ 9, 10, 11, 12, 20, 21, 
23, 30, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 71, 74, 75 82 
och 88). Sölve bytomt, som utgör fornlämning 
RAÄ 94, låg direkt söder om planområdet. Byns 
äldsta skriftliga belägg är från år 1624 (Prästere-

Figur 2 visar ett utsnitt av storskifteskartan över Sölve bys in- och utmark från år 1806. Den streckade linjen visar den 
begränsning för Sölvesborgs kommuns planområde, som även omfattar grönområden och befintlig bebyggelse. 
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lationerna), men platskontinuiteten som visas av 
fornlämningarna i närområdet, gör det troligt att 
det funnits bebyggelse i området sedan brons- 
eller järnåldern (RAÄ 30. 39, 14, 71, 29, samt 
Björkquist 1990 b). 

På storskifteskartan från 1806 syns ett område 
med förhistoriska gravar strax väster om Sölve 
bytomt och söder om vägen. Gravarna, som har 
benämningen RAÄ 39, skall ha utgjorts av en 
skeppssättning samt en rund och en fyrkantig 
stensättning (se fig. 2 och 3). År 1991 gjordes en 
utredning av Blekinge museum i syfte att loka-
lisera fornlämningen, men inga gravar framkom 
(Björkquist 1991 b). I västra delen av planområ-
det finns också en uppgift om borttagna fornläm-
ningar i form av en runsten, en stensättning och 
ett antal resta stenar (RAÄ 14, fig. 3). Runstenen, 
känd som Stentoftenstenen, är från 600-talet och 
står sedan 1860-talet i S:t Nicolaikyrkan i Sölves-
borg (Stenholm 1986:54ff). Stentoftenstenen är 
en av tre stenar som restes till minne av storman-
nen Hådulv och hans ättlingar. Av yngre histo-
riska lämningar märks en milsten (RAÄ 13).

I samband med den tidigare uppbyggnaden av 

Sölve företagsområde gjordes ett flertal mindre 
arkeologiska undersökningar under 1970-talet 
till det tidiga 1990-talet. Dessa berörde bland an-
nat RAÄ 43, 45, 48, 50 och 52 (fig. 3). Flerta-
let av undersökningarna är endast rapporterade 
som korta redogörelser eller slutredovisnings-
blanketter, varför områdenas exakta utbredning 
ofta är otydlig (ex. Björkquist & Persson 1979, 
Björkquist 1990 a och b, Björkquist 1991 a och 
b, Nagmér 1991, Björkquist 1992 a och b, Jard-
brink 1995). Gemensamt för alla undersökning-
arna är att det har framkommit slagen flinta lik-
som flintredskap i form av spån, en spånskrapa, 
plattformskärnor och så kallade diskoida kärnor. 
Det finns också uppgifter om keramik i form 
av gråbrunt, avglättat, fint magrat gods, liksom 
rödbrunt till svart grovt magrat gods (Björkquist 
1990 a och b samt 1991a). Från alla undersök-
ningar rapporteras också om förekomst av härdar. 
Boplatserna är endast daterade utifrån fyndkro-
nologi. Flintfynden dateras generellt till sten- och 
eventuellt bronsålder och keramiken till yngre 
brons-/äldre järnålder.

På figur 4 visas ett försök till en sammanfattande 
bild av de ytor som ingått i olika prov- och förun-

Figur 3 visar de det totala planområdet samt de kända fornlämningarna i anslutning till Sölve företagsområde.
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dersökningar. Vid några undersökningar verkar 
det enligt beskrivningen ha framkommit spår av 
förhistoriska boplatser, utan att platsen registre-
rats som fornlämning. 

Ett av de första boplatsfynden som gjordes i om-
rådet var i samband med en arkeologisk besikt-
ning efter schaktningsarbeten inom dåvarande 
fastigheten Sölve 15:1. På platsen syntes ett flertal 
härdar och lokalen fick benämningen RAÄ 43 
(Björkquist & Persson 1979). En av de undersök-
ningar som inte registrerats i fornminnesregistret 
låg direkt öster om RAÄ 43 och ytterligare ett 
annat, större område låg inom företagsområdets 
nordöstra del, fastigheten 5:49. Inom båda dessa 
områdena framkom totalt ett tretiotal förhisto-
riska anläggningar, en möjlig grav, samt keramik 
som bedömdes vara från yngre bronsålder till 
äldre järnålder (Björkquist 1990 a och b). 

Inför en planerad grustäkt inom fastigheten Söl-
ve 6:5 gjordes en arkeologisk provundersökning 
år 1985. Inga fynd eller anläggningar framkom 
(Löfgren 1986). Då även de omkringliggande 
fastigheterna Sölve 3:4, 6:3 och 13:1 (nuvarande 
Sölve 6:31 och 13:1) planerade för grustäkt gjor-

des en arkeologisk utredning år 1992 (Björkquist 
1992 a). Boplatsen RAÄ 52 framkom och förun-
dersöktes år 1995 (Jardbrink 1995). 

År 1990 och 1991 för- och slutundersöktes RAÄ 
50 inne i det nuvarande företagsområdet. Bo-
platsen bedömdes vara från bronsåldern (Björk-
quist 1991 a). Samma år schaktkontrollerades 
ett boplatsområde inom fastigheten Sölve 15:5 
(nuvarande Hyveln 1:1) strax väster om RAÄ 
50. Enligt anmälan av den arkeologiska schakt-
kontrollen framkom ett boplatsområde men inga 
fynd (Björkquist 1991 c). 

Inför en planerad grustäkt inom dåvarande stads-
ägan 764 Slottet, gjordes en arkeologisk för- och 
slutundersökning av RAÄ 45, under åren 1989 
till 1991 (Björkquist 1992b). Vid slutundersök-
ningen, som var en av de mer omfattande i om-
rådet, framkom en boplats som genom fynden 
gavs en generell datering mesolitikum. Boplatsen 
bedömdes ha legat på en holme i det forna Ve-
sansundet. Utöver fynd framkom även ett fyrtio-
tal härdar och härdrester, samt en stenpackning. 
Inga gropar eller stolphål beskrevs, vilket skulle 
kunna antyda att platsen var ett härdområde sna-

Figur 4. Sammanfattning av ytor som vid något tidigare tillfälle berörts av arkeologisk utredning eller undersökning.
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rare än en boplats, men detta kan också ha med 
undersökningsmetodiken att göra. 

I samband med byggnationen av väg E22 gjordes 
en arkeologisk utredning som bland annat be-
rörde den nuvarande trafikplatsen norr om Sölve 
företagsområde (Wallin m. fl. 2000). Utöver en 
härd påträffades inga ytterligare fornlämningar. 
Vid byggnationen av en miljöstation år 2002 
genomfördes en arkeologisk utredning inom 
fastigheterna Sölve 6:31 och delar av dåvarande 
23:3 (Wallin 2002). Endast en härd och en grop 
framkom.

Inom Sölvesborg 5:46 gjordes en särskild arkeo-
logisk utredning år 2004 i samband med en ny-
byggnation strax sydväst om planområdet. Vid 
utredningen daterades två härdar till romersk 
järnålder respektive folkvandringstid/vendel-
tid och fornlämningen fick benämningen RAÄ 
71(Henriksson 2004 a). År 2004 gjordes också en 
arkeologisk utredning strax söder om företagsom-
rådet. Den fornlämning som framkom (RAÄ 75) 
visade sig omfatta tre fyndområden med avslag 
och redskap i flinta (Henriksson 2004 b).

Under 2010 gjordes en större arkeologisk förun-
dersökning vid Ljungaviken som är belägen strax 
söder om det nu aktuella planområdet. Vid den-
na undersökning framkom ett flertal lokaler med 
stenåldersboplatser, en brons- och järnåldersbo-
plats, ett gravfält från äldre järnålder och en ler-
bottenliknande lämning från 1400-tal. Vid un-
dersökningen visade det sig även att överlagrade 
stenåldersboplatser kunde förekomma flera meter 
ner under nuvarande marknivå (Kjällquist 2010).

Resultatet av de stora undersökningar som gjor-
des i samband med nybyggnationen av väg E22 är 
mycket viktiga för bedömningen av den aktuella 
utredningen. Undersökningarna inom väg E22 
visade att det fanns överlagrade, extremt välbeva-
rade lämningar från paleolitisk och mesolitisk tid. 
Delvis med omfattande organiska material. 

Figur 5. Arbetsbild från den arkeologiska utredningen inom Sölve företagsområde. Schakt 1101 mot väster. Foto: Åsa Alering
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Syfte, metod och genomför-
ande

Utredningen syftade till att ta reda på om under 
mark liggande fornlämningar skulle komma att 
beröras av den planerade utbyggnaden av före-
tagsområdet. Arbetet omfattade en genomgång 
av historiska kartor och äldre rapporter, samt 
utredningsschaktning med grävmaskin. Gränsen 
för planområdet omfattade allt från grönområ-
den till nuvarande industrier. Det faktiska utred-
ningsområdet vid fältarbetets start (fig. 6) omfat-
tade sammanlagt cirka 30 hektar. I fält blev det 
tydligt att ca 76 000 m2 av utredningsområdet var 
för påverkade av industriområdet, eller bevuxna 
med för mycket vegetation för att kunna utredas. 

Direkt norr om företagsområdet fanns en yta som 
delvis omfattades av väg E22 och delvis tagits i 
anspråk som upplag för flera industritomter och 
därför inte lämpade sig för schaktning. Längst i 
väster var en smal yta som låg i utkanten av ett 
tidigare förundersökt område (RAÄ 45). Denna 
yta valdes bort i fält, eftersom boplatsen där re-

dan bedömdes vara avgränsad åt norr och väster. 
Intill denna yta var även en liten tomt till en elsta-
tion för högspänning. Även en mindre yta i syd-
västra delen prioriterades bort eftersom den täta 
vegetationen gjorde den otillgänglig. På tomten 
för svensk bilprovning var en mindre gräsyta som 
var tänkt att schaktas, men då uppgifter om en 
nedgrävd tank framkom släpptes den ytan. Den 
egentliga utredningsytan omfattade därför cirka 
224 000 m2 och schakten placerades på de ytor 
där chansen att finna förhistoriska lämningar an-
sågs störst. 

Då stora delar av marken inom planområdet är 
privat, sa vissa markägare nej till utredning, ef-
tersom det hade för stor inverkan på jordbru-
ket. Detta gällde fastigheterna Sölve 13:1, Sölve 
2:5>5, Sölve 23:1 och Ysane 6:18>1. Den syd-
västra delen inom planområdet kommer enligt 
plankartan att användas som naturområde.

Eftersom det finns risk för överlagrade boplatser 
i området grävdes flera små djupschakt i syfte att 
få en uppfattning om lagerföljder och att utreda 
möjligheterna för förekomst av boplatsspår eller 
andra fornlämningar längre ner i marken. Alla 

Figur 6 visar en karta med faktisk utredningsyta vid fältarbetets start. De gröna ytrna utredningsgrävdes 2012. De oranga 
ytorna valdes bort.
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schakt rensades för hand med fyllhammare eller 
skärslev. Ett mindre urval av de mörkfärgningar 
som framkom undersöktes i profil genom hand-
grävning, för att säkerställa att det rörde sig om 
förhistoriska boplatslämningar. Dessa beskrivs 
i bilagan, anläggningsbeskrivningar. Ritningar  
och digitala foton finns i fältdokumentationen. 

Utredningen dokumenterades med totalsta-
tion i dokumentationssystemet Intrasis, genom 
översiktsfoton, samt i förekommande fall med 
manuella plan- och profilritningar. Sammanta-
get upptogs ett hundratal schakt om totalt 2547 
m2 vid utredningen. Det motsvarar cirka 1,1% 
av utredningsytan och är något mindre än vad 
som planerades. Schaktningen påverkades av den 
blöta marken, som dels försvårade arbetet för 
grävmaskinen, dels gjorde att många schakt vat-
tenfylldes i mycket snabb takt. Alla förhistoriska 
fynd som framkom tillvaratogs och registrerades 
i Intrasis så att de kan ingå i eventuell senare för-
undersökning. 

Figur 7 visar en arbetsbild i samband med den arkeologiska utredningen inom Sölve företagsområde. Foto: Sandra Lundholm
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2. Utrednings-
resultat
I anslutning till utredningsområdet var sedan ti-
digare ett antal fornlämningar från sten-, brons- 
och järnålder kända. Den aktuella utredningen 
resulterade i att flera nya fornlämningar och in-
tressanta miljöer framkom. Dessa utgjordes av 
fem boplatser som benämns Slottet 2:24, Sölve 
5:49 ”Macken”, Hovtången 1:1, Sölve 23:3 och 
Sölve 6:7. Utöver boplatserna framkom två om-
råden med djupa torvlager som kan innehålla 
fornlämningar och som har en hög vetenskaplig 
potential. Dessa benämns torvyta A och B. I båda 
områdena framkom omfattande organiska fynd 
som visar på mycket bra bevaringsförhållanden 
och i torvyta A hade fynden också tydlig anknyt-
ning till mänskliga aktiviteter. 

Till följd av havets stora nivåförändringar i Ble-
kinge är det svårt att avgöra med blotta ögat var 
de bästa lägena för under mark belägna fornläm-
ningar finns. De cirka 100 schakt som grävdes 
lades därför jämnt fördelat inom de ytor var som 

möjliga att schakta inom utredningsområdet. 
Sammantaget framkom 35 anläggningar och 9 
kulturlager inom 23 schakt och 32 fynd inom 15 
schakt. Därutöver framkom även ett ytfynd. 

Område I med boplatsen 
Slottet 2:24 och torvyta A

Område I utgjordes av en större sammanhäng-
ande åker som var beläget i utredningsområdets 
västra del. Direkt söder om väg E22 sluttade 
marken åt söder och väster från en mindre höjd 
(fig. 8). Inom ytan grävdes totalt 41 schakt. Dessa 
var mellan 4 och 41 meter långa, 1,5 – 1,7 meter 
breda och grävdes generellt ned till mellan 0,25 
och 0,35 meters djup. Markprofilen utgjordes på 
höjden av matjord och därunder lerig morän. I 
sluttningen var brungul sand under matjorden. 
I de lägre liggande partierna, som omfattade alla 
schakt i söder och väster var lagerbilden varie-
rande, men alltid med lager av sand och olika va-
rianter av torv eller lerig/gyttjig torv över blågrå 
”steril” sand eller lera (se bilaga, schaktbeskriv-
ning). Eftersom schakten i den södra delen vat-

Figur 8 visar schakten inom område I med boplatsen Slottet 2:24 och torvyta A. Siffrorna 1 - 5 hänvisar till en koordinatlista 
i bilagan. 
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tenfylldes snabbt fick beskrivningarna ibland bli 
förenklade. 

Inom ett antal schakt grävdes djupare än 0,35 m 
i syfte att få grepp om markförhållandena. Lagren 
av blågrå sand och lera, (105 och 107, se lager-
beskrivning, bilaga) vilka uppfattades som sterila, 
kom mestadels på 0,85 till 1,20 meters djup. I 
några fall kom de dock på mellan 0,35 till 0,5 
meters djup (se bilaga, schaktbeskrivning). 

Boplatsen Slottet 2:24
På höjden i områdets norra del framkom en bo-
plats, här kallad Slottet 2:24. Inom ett ca 5100 
m2  stort område (100 x 75 meter Ö – V), påträf-
fades elva anläggningar (fig. 9). Av dem framkom 
sex stycken inom ett schakt, två stycken inom 
två schakt och en anläggning i ett schakt. An-
läggningarna utgjordes av sju stolphål och fyra 
gropar. I tre schakt framkom också fyndförande 
lager. Av anläggningarna grävdes fem stolphål 
i syfte att utesluta stenlyft. Dessa var 0,2 – 0,4 
meter i diameter, 0,12 – 0,16 meter djupa och 
utgjordes av grå till mörkt brungrå sand med sot 
och kol (Se bilaga, anläggningsbeskrivning). 

Inom boplatsen framkom fjorton flintfynd i 
fyra schakt (fig. 9). Av dessa var tretton knutna 
till kulturlager i botten av schakten och ett fynd 
framkom i dumpen efter regn. I schakt 1238, 
1260 och 1272 kom ett lager av mörkgrå sand 
med inslag av sot och kol som gav intryck av att 
vara skapat i sen svallad strandzon. Möjligen visar 
det en förhistorisk strandnivå i utkanten av bo-
platsen (fig. 8).

Torvyta A
I den södra delen av område I var marken låglänt 
och sank. Inom ett 19 900 kvadratmeter stort 
område (400 x 3 – 100 meter Ö – V), framkom 
olika torvlager i schakten. Dessa utgjordes av 
mörkbrun, rödbrun och grågrön gyttjig torv. Be-
varingsförhållandena för organiska material var 
mycket god i dessa lager. Det framstod tydligt då 
det frekvent påträffades trä i form av stammar, 
grenar och kvistar. Ibland låg de horisontalt i ett 
lager, ibland gick de igenom torvlagren ner i den 
sterila leran och sanden. Åldern på detta bevarade 
trä är inte klarlagd. Det fanns heller inte möjlig-
het inom den aktuella utredningen, att bedöma 
om det bland det bevarade träet fanns trä som 
ingick i någon konstruktion eller om det enbart 

Figur 9 visar boplatsen slottet 2:24 med fynd, anläggningar och kulturlager.
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Figur 10 visar fyndet av hästben (Fnr 1, schakt 1101). Det framkom inom område I, torvyta A, i samband med den arkeolo-
giska utredningen inom Sölve företagsområde. 

Figur 11 visar ett foto av den tillyxade pålen, Fnr 33, som 
framkom i lager 111 i schakt 1217. Foto: Åsa Alering.

Figur 12 visar schakt 200 inom boplatsen Sölve 5:49 
”Macken”, mot sydväst. Foto: Åsa Alering.
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utgjordes av naturliga grenar och rötter. I två av 
schakten inom torvyta A, framkom fynd i ett la-
ger av grågrön gyttjig torv (lager 111, se bilaga 
lagerbeskrivning). Dessa utgjordes av ett fynd 
med två obrända ben och ett fynd av bearbetat 
trä (fig. 8, schakt 1101 och 1217, samt fig. 10 
och 11). Ett av benen studerades osteologiskt och 
daterades.

 

Område II med boplatsen 
Sölve 5:49 ”Macken”

Centralt i utredningsområdets södra kant var en 
mindre höjd som sluttade åt söder och väster. Den 
västra delen brukades som vall och på den östra 
delen har tidigare legat en obemannad bensinsta-
tion. Inom ytan med vall grävdes totalt sex schakt 
ned under matjorden (fig. 13). Dessa var 13 – 34 
meter långa, 1,6 – 1,9 meter breda och grävdes 
generellt ned till mellan 0,3 och 0,4 meters djup. 
Markprofilen utgjordes under matjorden av bei-

gegul till rostfärgad grovsand. I västra delen av 
schakt 213 gjordes ett mindre djupschakt. Från 
0,4 - 0,43 var beigegul grovsand, från 0,43 – 1,3 
meter var ett lager av rostbrun grovsand, från 1,3 
– 2 meter var beige sand och från 2 – 3 m var 
vitbeige sand. 

Boplatsen Sölve 5:49 ”Macken”
Uppe på höjden framkom en mindre boplats 
kallad Sölve 5:49. Eftersom denna fastighet är 
ytmässigt omfattande så fick den aktuella boplat-
sen tillägget ”Macken”. Inom ett 600 m2 stort 
område (40 x 20 meter N – S), påträffades tio 
anläggningar (fig. 14). Av dessa framkom åtta 
inom ett schakt och en anläggning inom varde-
ra två schakt. Anläggningarna utgjordes av åtta 
stolphål, en härd och en grop. Tre av stolphålen 
(A 296, 289 och 280) grävdes i syfte att utesluta 
stenlyft. Alla var grunda till följd av plöjningen. 
Stolphålen var 0,28 – 0,35 meter i diameter, 0,08 
– 0,12 meter djupa och utgjordes av svartbrun 
till brunröd grovsand med sot och kol (se bilaga, 
anläggningsbeskrivning).

Figur 13 visar schakten inom område II med boplatsen Sölve 5:49 ”Macken” och område III med boplatsen Hovtången 1:1. 
Siffrorna 7 - 13 hänvisar till en koordinatlista i bilagan.
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Område III med boplatsen 
Hovtången 1:1

Väst om vägkorsningen Sölvevägen/Hälleviksvä-
gen var en yta som brukades med vall. Områdets 
högsta punkt låg i nordöst och därifrån sluttade 
marken åt sydväst (se fig. 13). Inom området 
grävdes totalt tretton schakt. Dessa var 8 till 35 
meter långa, 1,5 till 4 meter breda och grävdes 
ned till mellan 0,2 – 0,35 meters djup. Markpro-
filen i den nordöstra delen utgjordes under mat-
jord av orangeröd till ljusbeige grusig grovsand. 
Ner i sänkan och i den västra delen var beigegul 
sand till lerig sand. I södra delen av schakt 421 
grävdes ett mindre djupschakt. Det visade att den 
rostfärgade grovsanden fortsatte till minst 1,0 
meter under marken. Eftersom schakten i den 
sydvästra delen vattenfylldes snabbt fick beskriv-
ningarna ibland bli förenklade. 

Boplatsen Hovtången 1:1
Inom område III framkom en boplats kallad 
Hovtången 1:1. Denna var tydligast på höjden i 

nordöst, men sträckte sig även ned i sänkan åt 
sydväst. Inom ett 3200 m2 stort område (155 – 
25 meter NÖ – SV), framkom totalt fjorton an-
läggningar i sex schakt (fig. 15 och 16). Anlägg-
ningarna utgjordes av åtta stolphål, tre härdar, 
en kokgrop och två gropar. Därutöver framkom 
även ett kulturlager. Av anläggningarna under-
söktes tre stolphål. Dessa var 0,2 – 0,25 meter 
i diameter, 0,1 – 0,16 meter djupa och med en 
fyllning av ljust brungrå till mörkt brungrå sand 
med enstaka sot och kol.

I norra delen av boplatsen påträffades fem fynd 
av flinta inom två schakt. Fyra av flintorna var 
schaktfynd från matjorden och en låg inom kul-
turlagret 434. Ett fynd utgjordes av yngre röd-
gods.

Figur 14 visar en plan över boplatsen Sölve 5:49 ”Macken” med dess anläggningar.
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Figur 15 visar Boplatsen Hovtången 1:1 med anläggningar, kulturlager och fynd. 

Figur 16 visar en vintermörk bild av område III med boplatsen Hovtången 1:1. Mot sydväst. Foto: Åsa Alering
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Område IV med boplatsen 
Sölve 23:3

Norr om korsningen Sölvevägen/Hälleviksvägen, 
var en åker i träda. Topografin var flack men slut-
tade svagt mot sydväst. Inom området grävdes tio 
schakt. Dessa var mellan 8 och 30 meter långa, 
1,3 – 1,6 meter breda och grävdes ned till mel-
lan 0,2 – 0,3 meters djup (fig.17). Under mat-
jorden var beigegul till orange sand. I östra de-
len av området grävdes två mindre djupschakt. 
Inom schakt 818 var ett äldre odlingslager under 
matjorden på 0,2 – 0,32 meters djup. Därunder 
var rostfärgad till vitgrå sand ned till åtminstone 
1,05 meters djup. Djupschaktet inom schakt 828 
visade att det under matjorden var beigegul sand 
ned till åtminstone 1,0 meters djup. 

Boplatsen Sölve 23:3
Inom område IV framkom en boplats kallad Söl-
ve 23:3. Denna var tydligast i nordväst och söder 
men fanns även i öst. Inom ett 5600 m2 stort om-
råde (120 x 60 meter NV – SÖ), framkom totalt 
sexton anläggningar i sex schakt (fig. 18). Dessa 
utgjordes av elva stolphål, två härdar och tre gro-

par. Utöver det framkom även två kulturlager. Av 
anläggningarna undersöktes tre stolphål. Dessa 
var 0,22 – 0,35 meter i diameter, 0,13 – 0,16 me-
ter djupa och med fyllning av beigegrå till bruno-
range sand eller grovsand med enstaka kol. 

Område V med boplatsen 
Sölve 6:7 och torvyta B

I utredningsområdets sydöstra del, utmed Mjäll-
byvägen, var en åker bevuxen med vall. Topo-
grafin inom ytan var flack, men sluttade åt söder 
och sydöst. Inom området grävdes totalt tjugotre 
schakt. Dessa var 5 till 38 meter långa, 1,6 – 2 
meter breda och grävdes ned till mellan 0,3 – 0,4 
meters djup (fig. 19). För att fånga upp föränd-
ringarna i de underliggande lagren grävdes sju 
mindre djupschakt. Dessa visade att markprofi-
len i nordväst utgjordes av beigegul till beigegrå 
sand eller sandig lera under matjorden. Blågrå 
lera (lager 107) framkom på 0,5 – 0,7 meters 
djup. I sydöst var markprofilen mer varierande 
och utgjordes av rödbrun lerig torv (lager 104) 

Figur 17 visar område IV och boplatsen Sölve 23:3. Siffrorna 12, 14 och 15 hänvisar till en koordinatlista i bilagan.
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Figur 18 visar boplatsen Sölve 23:3 med anläggningar, kulturlager och fynd.

Figur 19 visar schakten inom område V med boplatsen Sölve 6:7 och torvyta B. Siffrorna 16 - 18 hänvisar till en koordinat-
lista i bilagan.
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och grågrön gyttjig torv med inslag av vass (lager 
111). Eftersom schakten i den södra delen vat-
tenfylldes snabbt fick beskrivningarna ibland bli 
förenklade. 

Boplatsen Sölve 6:7
Inom område V framkom en boplats kallad Sölve 
6:7. Boplatsen omfattade ett 15 800 m2 stort om-
råde (230 x 40 – 100 meter (NV – SÖ), som en-
dast omfattade två stolphål, men väl tretton fynd 
(fig. 20). Av dessa fördelade sig nio stycken i åtta 
schakt och en fyndpost var ett ytplockat lösfynd. 
I ett av schakten (981) framkom beigegrå sand 
(lager 106) under ett lager av blågrå lera (107). 
Lager 105 och 107 som utgjordes av blågrå sand 
respektive blågrå lera uppfattades under utred-
ningen som sterila lager. Sandlagret under leran 
måste därför kontrolleras i samband med en 
eventuell förundersökning av boplatsområdet.

Torvyta B
I södra delen av område V var marken mycket 
blöt och låglänt. Inom ett 15 300 kvadratmeter 
stort området (160 x 10 meter NV – SÖ), som 
omfattade totalt sex schakt, framkom olika torv-
lager (se fig.19). Att det var goda bevaringsförhål-

landen framgick tydligt av att det framkom beva-
rat trä. I schakt 858 framkom en stor stubbe som 
låg i ett lager av grågrön gyttjig torv (lager 111). 
I schakt 854 grävdes ned till 0,5 meters djup. I 
detta lager av brunröd lerig torv låg tre stycken 
plana stockar. Mellanrummet uppskattas till mel-
lan 2 – 3 meter. Det är oklart om dessa stockar 
var naturligt placerade eller ingick i någon form 
av konstruktion. 

Område VI

Område VI utgjordes av en mindre yta i utred-
ningsområdets nordöstra del. Ytan, vilken bruka-
des som åker, var flack men sluttade lätt åt sö-
der. Inom området grävdes totalt åtta schakt (fig. 
21). Dessa var 5 till 30 meter långa, omkring 1,6 
meter breda och grävdes generellt ned till 0,35 
meters djup. Under matjorden var gulorange san-
dig lera. I södra delen av schakt 10043 var lagren 
tjockare. Matjorden var intill 0,5 m djup. Där 
under var lager 104, rödbrun lerig torv. 

Figur 20 visar boplatsen Sölve 6:7 med anläggningar och fynd. 
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I övergången mellan matjorden och det undre 
lagret framkom två flintfynd, men inga anlägg-
ningar påträffades. Utredningen kunde inte påvi-
sa att det fanns någon tydlig boplats inom områ-
de VI. Denna registrerades istället som fyndplats. 
Indikationen kan dock vara viktig i samband med 
en eventuell arkeologisk utredning inom ytorna 
norr och väster om.

Fynd och analyser

Sammantaget framkom 33 fynd. Dessa utgjordes 
av flinta, keramik, ben, trä, glas och skiffer (se 
fyndlista, bilaga). Fyndinsamlingen fokuserades 
på flinta, som utgör den största kategorin och 
andra material som på olika sätt stärkte bedöm-
ningen av de olika platserna. Fynd från senare 
historisk tid som exempelvis yngre rödgods och 
glas förekom sparsamt, men registrerades endast 
i enstaka fall. 

Flintan, som representerade både avfall och före-

mål, framkom inom områdena I, III, V och VI. 
Den utgjordes av nio avslag, åtta bitar av avfall 
varav två var brända, fyra spånfragment, två av-
slag eller spånfragment, ett mikrospån och en av-
slagsskrapa (fig. 22). Av föremålen var 74% kris-
tianstadflinta och 26% av sydskandinavisk flinta. 

Fynden av mikrospån och spån skulle kunna tyda 
på mesolitiska dateringar, men fynden av avslag 
avfall och splitter kan även representera yngre 
dateringar. Inom Boplatsen Sölve 6:7 (område V, 
fig. 20) framkom ett fynd av keramik som utgjor-
des av en mynningsbit med sned intryckt dekor 
(Fnr 25, se bilaga, fyndlista). Denna har vid en 
hastig bedömning av Ole Stilborg daterats till 
yngre romersk järnålder. 

I schakt 1101, inom torvyta A, påträffades två 
obrända ben i samband med schaktningen (se 
fig. 8, samt Fnr 1 i bilaga, fyndlista). Dessa fram-
kom i lager 111 som utgjordes av grågrön gyttjig 
torv med inslag av vass. Detta lager låg 0,8 meter 
under nuvarande marknivå och det överlagrades 
utöver matjorden av lager 102 som utgjordes av 
mörkbrun torv, samt lager 104, som utgjordes av 

Figur 21 visar schakten och de två fynden inom område VI. Siffrorna 19 - 21 hänvisar till en koordinatlista i bilagan.
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rödbrun torv. Benmaterialet analyserades av ani-
malosteolog Ola Magnell vid Riksantikvarieäm-
betet UV-syd (se bilaga, osteologisk rapport, samt 
fig. 10) och hans bedömning var att det rörde sig 
om ett lårben och en bäckenhalva från en häst 
(Magnell 2013). Hästen var ett fullvuxet sto som 
var mellan 1,36 och 1,40 meter i mankhöjd. Av 
bitmärkena att döma är det sannolikt ett häst-
kadaver som har utsatts för asätande djur, vilka 
delvis har spritt ut kroppen. Med hänsyn till häs-
tens storlek och proportioner så skiljer sig hästen 
i Sölve från såväl sentida arbetshästar som från 
den nutida vilda rasen Przewalskihästen. Den 
osteologiska analysen visar på störst likhet med 
medeltida hästar (Magnell 2013). 

Det är först i samband med en 14C-analys som det 
blir möjligt att tolka fyndet av hästbenen i Sölve, 
eftersom kunskapen om hur och när de aktuella 
lagerföljderna har uppkommit saknas. 

Ett prov av lårbenet daterades vid Ångströmlabo-
ratoriet i Uppsala. 14C-analysen visade att hästen 
dött mellan 1020 och 1160 e. Kr., vilket innebär 
slutet av vikingatid och tidigmedeltid (fig. 23, 
samt bilaga). Kostnaden för den osteologiska ana-
lysen och dateringen betalades av Länsstyrelsen.

I schakt 1217 inom torvyta A framkom ett fynd 
i form av en tillyxad påle (Fnr 33, fig. 24 och 
11). Denna stack ut ur lager 111 i schaktväggen 
på omkring 0,5 meters djup och bröts av skopan. 
Lager 111, som utgjordes av grågrön gyttjig torv 
med inslag av vass, var samma lager som hästbe-
nen framkom i. Pålen var 30 centimeter lång, 7,5 
centimeter i diameter och de två huggytorna var 
7 respektive 10 centimeter långa. Av snittet att 
döma verkar de vara huggna med en metallyxa. 

Figur 22 visar ett foto av spånfragment och mikrospån från utredningen inom Sölve företagsområde. Foto: Åsa Alering

Lab nr  Fnr 14C-år BP  Cal 2 sigma  % Period                     
Ua-45242 1 952+-30  1020 - 1160 AD  95,4 vikingatid - tidig medeltid

Figur 23 visar en tabell med resultaten från 14C-analysen av hästbenet från Sölve.
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Under lager 111 var blågrön lerig sand i schaktet, 
vilken uppfattades som det sterila lagret 105. I 
detta stod ett flertal vertikala pinnar som var om-
kring 0,05 – 0,10 meter i diameter. Det är oklart 
om dessa är naturliga eller om de var en följd av 
mänskliga aktiviteter. Samma vertikala pinnar 
syntes i schakt 1490. 

Fynden av bevarade hästben, samt förekomsten 
av bearbetat och obearbetat trä visar att torvyta A 
och B har utomordentliga bevaringsförhållande-
na för alla typer av organiskt material. Om lagren 
innehåller spår av mänskliga verksamheter, vilket 
fynden tyder på, bedöms de kunna ha ett högt 
vetenskapligt värde. Lagren kan också ge viktiga 
uppgifter om hur de förändrade vattennivåerna 
har påverkat landskapet under förhistorisk tid. 

Figur 24  visar ett foto av den tillyxade pålen , Fnr 33, som 
framkom i lager 111 i schakt 1217. Foto Åsa Alering
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3. Slutsatser och 
kunskapspoten-
tial 

Totalt framkom fem boplatser, samt två antikva-
riskt intressanta torvytor i samband med den ar-
keologiska utredningen inom Sölve företagsom-
råde. Boplatserna utgjordes av anläggningar och/
eller fynd och kulturlager av förhistorisk karaktär. 
Fyndmaterialet pekade generellt mot stenålder, 
men anläggningarna kan även vara från andra 
förhistoriska perioder. En eventuell kontinuitet 
mellan bebyggelse från yngre järnålder och den 
som uppkom inom Sölve by kan här komma att 
bli intressant. 

Till följd av några stora arkeologiska undersök-
ningar har kunskapen om Blekinges äldre förhis-
toria ökat dramatiskt de senaste åren. Samtidigt 
har det vuxit fram en ökad medvetenhet om pro-
blematiken kring lokalisering av fornlämningar i 
miljöer som har omformats av havet under årtu-
sendenas lopp. De arkeologiska undersökningar 
som gjorts i samband med nybyggnationen av 
väg E22 och exploateringen i Ljungaviken, visar 
att Blekinges komplicerade variation av land- och 
vattennivåförändringar, har skapat förutsätt-
ningar för välbevarade boplats- och gravmiljöer 
under mark. Dessa har framförallt visat sig vara 
från äldre stenålder, men även yngre perioder. 
Fornlämningarna kan ligga långt under markytan 
i lager som har en helt annan topografi än dagens. 
De boplatser som framkom vid utredningen kan 
därför representera en övre nivå som täcker an-
dra, äldre lämningar. 

Undersökningsplanen för den aktuella utred-
ningen skrevs före fältarbetet vid väg E22 och 
förståelsen för hur fornlämningsmiljöerna i södra 
Blekinge bör hanteras har förändrats av de nya 
resultaten. I den aktuella utredningen ingick att 
gräva ett antal djupschakt inom varje område för 
att få grepp om hur lagren varierade, men den 
omfattade inte någon kvartärgeologisk undersök-
ning. En sådan hade kunnat ge ett tillförlitligt ut-
redningsresultat vad gäller den geologiska åldern 

på de olika ler- och torvlagren, hur de har bildats, 
samt i hur landskapet såg ut vid den tiden. Något 
som hade underlättat tolkningen av boplatserna 
och deras lägen. Djupschakten visade att lager-
följderna omfattade både sand-, ler- och torvlager 
och att dessa kunde variera mycket mellan och 
inom olika områden. De visade också att det 
fanns större sammanhängande ytor med torvla-
ger, här benämnda torvyta A och B. 

Inom torvyta A framkom fynd av välbevarat 
trä och ben i form av en tillyxad träpåle, samt 
lår- och höftben av häst. Benet daterades till en 
period under vikingatidens sista år till och med 
tidigmedeltid. Inom båda ytorna framkom också 
stora mängder bevarat trä som kan, men inte be-
höver vara delar av mänskliga konstruktioner. 

Torvytorna är intressanta ur flera aspekter. Den 
första är kopplingen mellan boplatsen Slottet 
2:24, boplatsen RAÄ 45 och torvyta A, respek-
tive boplatsen Sölve 6:7 och torvyta B. När det 
gäller dessa boplatser kan det finnas en möjlighet 
att även hitta välbevarade organiska föremål och 
konstruktioner, som kan ha legat i boplatsernas 
närhet eller ingått i boplatsernas funktion. I det 
fallet är det av stor vikt att få grepp om vilka ak-
tiviteter som kan ha förekommit och skapat spår, 
exempelvis i form av fasta fiskeanläggningar och 
dylikt. 

Fynden i torvlagren har visat att allt organiskt 
material är mycket välbevarat. Den arkeologiska 
lagerbeskrivningen i utkanten av boplatsen Slot-
tet 2:24 antyder att boplatsen har legat på en 
moränhöjd eller holme i direkt närhet till vat-
ten. Kanske har boplatsen utgjort en holme i den 
forna Vesan på samma sätt som den närbelägna 
mesolitiska boplatsen RAÄ 45 antogs ha gjort 
(se fig. 4). På samma sätt lång boplatsen på lokal 
12 inom projektet för väg E22. Flintmaterialet 
framkom där vid kanten av en våtmark med ett 
rikt bevarat utkastmaterial. Det flintmaterial som 
framkom vid förundersökningen visade sig bara 
vara toppen av boplatsmiljön.

Torvyta A är intressant ur ytterligare ett per-
spektiv. Cirka 200 meter söder om fyndplatsen 
för hästbenen stod före 1860-talet den omta-
lade Stentoftenstenen (RAÄ 14). Denna runsten 
är från 600-talet och den omtalar stormannen 
Hathuwulf och hans ättlingar. Enligt äldre tolk-
ningar lyder textens början ”Nya (gjorde vården) 
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åt sina söner. Nya (gjorde vården) åt hirdemän. 
Hathuwulf gav (sitt folk) äring. Hariwulf gav 
(sitt folk) segerkraft. I slutet av 1980-talet kom 
dock en intressant nytolkning som innebar en 
helt förändrad innebörd. Enligt denna tolkning 
lyder texten ”Med nio bockar med nio hingstar 
gav Hathuwulf gott år (Santesson 1989:227ff). 
Lillemor Santesson menar att inskriften är ett 
minnesmärke över ett stort offer. Tolkningen om 
nio bockar och nio hingstar gör enligt henne, 
beskrivningen till en direkt illustration av hur 
Adam av Bremen beskriver de nordiska offercere-
monierna i Uppsala under järnåldern. 

Om det skulle ha legat en offermosse i anslutning 
till Stentoftenstenen, passar de påträffade häst-
benen väl in där. Både genom att asätare kan ha 
fått tillgång till benen och att de med tiden blivit 
utspridda. Ola Magnells jämförande studie med 
hänsyn till hästens storlek och proportion visade 
att benen i torvyta A visar störst likhet med med-
eltida hästar (Magnell 2013), men storleksvaria-
tioner kan förekomma. Hästoffer som förekom-
mer in i medeltid är inte vanliga, men det finns 
exempel från andra delar av Sverige. Exempelvis 
från Skedemosse på Öland. Benmaterialet där 
visar på en lång brukningskontinuitet och bland 
annat har man funnit hästoffer från vikingatid - 
tidigmedeltid (Monikander 2010:58ff). I anslut-
ning till en av dessa hästarna var också ben av en 
människa från samma tid. Ytterligare ett exempel 
på sena hästoffer är från Torarps mosse i Skåne. 
Det har daterats vid två tillfällen till övergången 
mellan vikingatid - tidigmedeltid (Stenskjöld 
2006:203f ).

Om hypotesen om en offermosse skulle vara kor-
rekt, kan det innebära att det finns betydande 
mängder arkeologiskt och osteologiskt material 
inom torvyta A med högt vetenskapligt värde.  

4. Åtgärdsför-
slag
Om det blir aktuellt med en exploatering inom 
kommunens aktuella planområde, bör förun-
dersökningar göras inom alla de fem boplatser 
som framkom i samband med den arkeologiska 
utredningen. Det bör poängteras att ingen av de 
nu påträffade boplatserna är avgränsade i utbred-
ning eller i djupled och att de gränser som visar 
boplatsernas läge i rapporten, inte ska användas 
som gränser för eventuella förundersökningsom-
råden. Erfarenheter från de arkeologiska under-
sökningarna vid väg E22 genom Blekinge, visar 
att fynd kan komma från större eller mindre un-
derliggande kulturlager. Det är alltså viktigt att 
inte se platserna som enskiktade. För att skapa 
metodiska förutsättningar för att bedöma om det 
finns flera kronologiska lager inom boplatserna, 
föreslås en metodik som medger ställvis plangräv-
ning i olika lager. 

De två torvytorna A och B som framkom i an-
slutning till boplatserna Slottet 2:24 och Sölve 
6:7 kan inte entydigt klassas som fornlämningar 
efter den aktuella utredningen. Istället föreslås 
att torvytorna omfattas av en utökad utred-
ning. Syftet skulle vara att utreda förekomsten av 
fornlämning med metodik som är anpassad för 
torvmarksförhållanden. En sådan metodik skulle 
kunna omfatta begränsad lagergrävning och kvar-
tärgeologiska analyser. Syftet skulle också vara att 
förstå hur torvlagren bildats över tid. 

Eventuella kopplingar till de närbelägna fornläm-
ningarna är intressanta. Inom torvyta A innebär 
detta boplatsen Slottet 2:24, boplatsen RAÄ 45, 
såväl som platsen för Stentoftenstenen och dess 
beskrivna omkringliggande gravfält (RAÄ 14). 
Inom torvyta B innebär det kopplingen till bo-
platsen Sölve 6:7 och eventuellt även fyndplatsen 
RAÄ 12 strax väster om. Inom torvytorna så väl 
som alla lägre liggande ytor inom boplatserna, 
kan det bli nödvändigt med pumpar för att inte 
schakten skall vattenfyllas i samband med en 
eventuell förundersökning.  

Ett par fastigheter inom planområdets östra del 
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var av olika anledningar inte möjliga att schakta 
vid tiden för den aktuella utredningen och de un-
dantogs därför i detta skedet. Om exploateringar 
blir aktuella i framtiden bör dessa dock utredas 
arkeologiskt. I ett sådant läge kan uppgiften om 
fynden från område VI bli viktiga, även om de i 
detta fallet var för få för att platsen rent regist-
reringstekniskt skulle registreras som en boplats.

5. Administra-
tiva uppgifter
Lst Dnr:   431-30-11
Bl. mus Dnr:  140-2011-0110
Landskap:  Blekinge
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Intrasisprojekt:  SM 2012:8
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7. Bilagor

Lagerbeskrivningar

Lager 100 - Utgjordes av matjord i form av 
mörkt gråbrun, homogen, myllig sand till sandig 
lera. Lösfynd av flinta och enstaka tegel.

Lager 101 - Utgjordes av beigegul sand eller lerig 
sand. 

Lager 102 - Utgjordes av mörkbrun torv. Ibland 
ngt sandig eller gyttjig.

Lager 103 - Utgjordes av grå till vitgrå gyttja 
eller finlera.

Lager 104 - Utgjordes av rödbrun torv.

Lager 105 - Utgjordes av blågrå, homogen och 
kompakt sand. Bedöms som "steril".

Lager 106 - Utgjordes av ljusbeige till beigegrå 
sand. Bedöms som vattenavsatt. 

Lager 107 - Utgjordes av blågrå, kompakt och 
homogen lera. Bedöms som "steril".

Lager 108 - Utgjordes av mörkgrå sand med in-
slag av sot och kol. Inga fynd eller anläggningar. 
Bedöms som svallad strandzon.
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Lager 109 - Utgjordes av ljusbrun, lerig sand. 
Möjligen en lerig variant av lager 101.

Lager 110 - Utgjordes av brungrå till beigegrå 
lera.

Lager 111 - Utgjordes av grågrön, gyttjig torv.

Lager 112 - Kulturlager vars övre del utgjordes 
av brunsvart silt, melerad med rostfärgad lera. 
Den undre delen utgjordes av sotsvart silt.

Lager 113 – Kulturlager som utgjordes av mörkt 
brunsvart, kompakt siltig sand med sot och kol. 
Bedömdes som kulturlager. Fynd av flinta.

Lager 114 – Kulturlager som utgjordes av grå-
brun sotig sand med kol. Botten av k-lager.

Lager 115 - Utgjordes av roströd till rostbrun 
grovsand eller sand. Vattenavsatt.

Lager 116 - Utgjordes av beigegul till orangegul 
lera. Ibland sotig.

Lager 117 - Utgjordes av brunsvart  torvig sand. 

Lager 118 - Utgjordes av orangegul sand, ibland 
lerig.

Lager 119 - Utgjordes av brungrå sand, tolkas 
som äldre ploglager eller markyta.

A434 - Kulturlager som i plan utgjordes av svart-
brun till gråbrun grovsand med sot och kol.

A782 - Kulturlager som utgjordes av gråbrun 
sotig sand med kol . Kan vara grop också. 

A1172 - Kulturlager (eller möjligen samma som 
L117) vilket utgjordes av gråbrun sand

A1325 - Kulturlager som utgjordes av svartbrun 
sand med sot och kol. Homogen, men inga raka 
kanter så inget dike. Enstaka skörbrända stenar. 
Fynd av flinta framkom vid rensning.

A652 – Kulturlager, ingen beskrivning.

A1363 - Kulturlager, ingen beskrivning.

Anläggningsbeskrivning

Id =280 Subklass =Stolphål 
0,35 x 0,35 m st o 0,10 m dj. Fyllning av brun-
grå grovsand m enstaka kol.

Id =289 Subklass =Stolphål 
0,28 x 0,28 m diam o 0,08 m dj. Fyllning av 
mörkt brunröd grovsand. 

Id =296 Subklass =Stolphål 
0,35 x 0,35 m diam o 0,12 m dj. Fyllning av 
svartbrun stenig grovsand med sot och kol.

Id =359 Subklass =Stolphål 
Brungrå sand med sot och kol.

Id =368 Subklass =Stolphål 
Brungrå sand m sot och kol.

Id =382 Subklass =Stolphål 
Brungrå sand m rel mkt kol dock ej härd. 

Id =392 Subklass =Stolphål 
Brungrå sand m rel mycket kol. Dock ej härd.

Id =402 Subklass =Stolphål 
0,25 x 0,25 m diam o 0,10 m dj.  Fyllning av 
ljust brungrå sand m enst kol. 

Id =457 Subklass =Grop 
Plan: Ljust gråbrun anläggning med sot och kol. 
Kan också vara rest av k-lager.

Id =469 Subklass =Härd 
Plan: brunsvart grovsand med sot och kol.

Id =487 Subklass =Kokgrop 
Plan: Fyllning av brunsvart grusig grovsand med 
sot och kol. Även skörbränd sten.

Id =517 Subklass =Stolphål 
0,25 x 0,25 m diam o 0,16 m dj. Fyllning av 
mörkt brungrå sand med enst. sot och kol.

Id =525 Subklass =Härd 
Mörkt brungrå sand med sot och kol.  Enstaka 
0,0 8 m stora skörbr stenar. 

Id =645 Subklass =Stolphål 
0,22 x 0,22 m diam o 0,13 m dj. Orangebrun 
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fyllning av sand. Ngt sot och kol. 

Id =680 Subklass =Stolphål 
0,14 x 0,14 m diam och 0,3 m dj. Fyllning av 
brunorange sand som blir brunare mot botten. 
Ngt osäker, men fin form och kant.

Id =690 Subklass =Härd 
Svartbrun grusig sand med skörbränd sten.

Id =722 Subklass =Stolphål 
Oranebrun sand med sot och kol. 

Id =732 Subklass =Stolphål 
0,28 x 0,28 m diam och 0,16 m dj. Fyllning 
av brunorange grovsand med 0,03 - 0,07 m st 
stenar och tydligt kol. Diffusa kanter. 

Id =789 Subklass =Grop 
Utgör botten av k-lager som även syns i profilen 
eller stor grop. 0,1 m under lager 100.

Id =796 Subklass =Grop 
Utgör botten av k-lager som även syns i profilen 
eller stor grop. 0,1 m under lager 100.

Id =834 Subklass =Grop 
Diffust beigegrå anläggning m enstaka kol.

Id =969 Subklass =Stolphål 
0,2 x 0,2 m diam o 0,08 m dj. 

Id =1052 Subklass =Stolphål 
0,3 x 0,25 m stor o 0,18 m dj. Fyllning av ljus-
grå till sotig sand. I ytan enstaka kolfragment.

Id =1070 Subklass =Stolphål 
Fyllning av svartbrun lerig sand med sot och kol. 

Id =1077 Subklass =Grop 
Svartbrun lerig sand av sot och kol.

Id =1158 Subklass =Grop 
Fyllning av gråbrun sand (K-lager eller lager 
117?)

Id =1309 Subklass =Grop 
0,4 m diam, 0,12 m dj.
Fyllning av grå sand med sot och kol

Id =1393 Subklass =Stolphål 
0,3 x 0,3 m diam o 0,14 m dj. Fyllning av 
mörkt brungrå sand m sot o kol. 

Id =1401 Subklass =Stolphål 
Plan: 0,2 x 0,2 m Fyllning av grå sand m sot o 
kol.

Id =1408 Subklass =Stolphål 
Profil: 0,20 x 0,20 m diam och 0,08 m dj. Fyll-
ning av grå sand m sot o kol. 

Id =1415 Subklass =Stolphål 
Profil: 0,34 x 0,35 m diam o 0,16 m dj.  Fyll-
ning av grå sand med sot och kol.

Id =1424 Subklass =Stolphål 
Profil: 0,4 x 0,4 m diam o 0,14 m dj. Fyllning av 
grå sand med sot och kol.

Id =10020 Subklass =Stolphål 
0,2 x 0,2 m diam o 0,16 m dj. Fyllning av ljust 
brungrå sand med enstaka kol.

Id =10038 Subklass =Härd 
0,6 x 0,5 m stor. Fyllning av sotsvart sand med 
skörbränd och skärvig sten. Anläggningens belä-
genhet ungefärlig. EJ inmätt.

Id =10040 Subklass =Stolphål 
0,35 x 0,35 m stor o 0,14 m dj. Diffust beigegrå 
anläggn m enstaka kol.

         

Schaktbeskrivning

Schakt 200 – Totalt 53,6 m2 stort (34 x 1,5 m 
NÖ - SV). Profil: 0 - 0,28 m lager 100, matjord. 
0,28 - 0,32 m lager 115, rostbrun grusig sand i 
den NÖ delen och ljusbeige sand i den SV:a. En 
möjlig anl. A 208 i NÖ.

Schakt 213 – Totalt 41 m2 stort (25,2 x 1,5 m 
Ö – V). Profil: 0 - 0,4 m lager 100, matjord. 
0,4 - 0,43 m lager 101, beigegul grovsand. 0,43 
- 1,3 m lager 114, rostfärgad grovsand. 1,3 - 2,0 
m lager 101, beigegul sand. Kan vara intressant 
att titta på djupare lager här. 2,0 - 3,0 m lager, 
vitbeige sand. V delen av OS 213 utgjordes av 
ett djupschakt (OS 231), större delen av schaktet 
grävdes dock till 0,45 m djup. 1 härd A221, inga 
fynd.
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Schakt 235 – Totalt 49,4 m2 stort (28,2 x 1,5 m 
Ö – V). Profil: 0 - 0,4 m lager 100 matjord, 0,4 
- 0,5 m lager 115, rostorange sand. Flera troliga 
anläggningar.

Schakt 243 – Totalt 24,2 m2 (14,1 x 1,7 m N 
– S). Profil: 0 - 0,25 m (N) och 0,45 (S), lager 
100 matjord. 0,45 - 0,5 m lager 115, rostfärgad 
småstenig grovsand.

Schakt 249 – Totalt 26,7 m2 (15,4 x 1,9 m N 
– S). Profil: 0 - 0,25 m (N) och 0,45 (S), lager 
100 matjord. 0,45 - 0,5 m lager 115, rostfärgad 
småstenig grovsand. 

Schakt 255 – Totalt 30,4 m2 (17,8 x 1,7 m N 
– S). Profil: 0 - 0,35 m lager 100, matjord. 0,35 
- 0,4 m lager 115, rostorange sand i norra delen. 
I södra delen översandades en del av ploglagrets 
undre del av ljus finsand. I botten av schaktet 
fynd av dricksglasfragment. Modernt.

Schakt 331 – Totalt 33.6 m2 (18,9 x 1,7 m NÖ 
– SV). Profil: 0 - 0,25 lager 100, matjord. 0,25 - 
0,3 m lager 101, beigegul sand. 

Schakt 337 – Totalt 24,3 m2 (14,1 x 1,7 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,25 lager 100, matjord. 0,25 - 
0,3 m lager 101, beigegul sand.

Schakt 343 - Totalt 24 m2 (17,5 x 1,4 m ÖNÖ 
- VSV). INGEN BESKRIVNING

Schakt 347 – Totalt 33,6 m2 (20,45 x 1,8 m 
NÖ – SV). Profil: 0 - 0,25 lager 100, matjord. 
0,25 - 0,3 m lager 101, beigegul sand.

Schakt 353 – Totalt 20 m2 (12,1 x 1,6 m NÖ 
– SV). Profil: 0 - 0,25 lager 100, matjord. 0,25 - 
0,3 m lager 101, beigegul sand.

Schakt 376 – Totalt 64 m2 (34,7 x 1,8 m NÖ – 
SV). Profil i schaktets Ö del. 0 - 0,35 , lager 100 
matjord. 0,3 - 0,35 m lager 115, ljust bruno-
range sand med grovsand. Schaktets V del. 0,35 
- 0,45 m lager 119, äldre ploglager. 0,45 - 1,1 m 
lager 106 beigegrå sand. Fyra anläggningar.

Schakt 421 – Totalt 79 m2 (38,4 x 1,5 – 4,2 m 
NÖ – SV). Profil: 0 - 0,25 m lager 100, mat-
jord. 0,25 - 1,0 m lager 115, rostfärgad grov-
sand. Större delen av schaktet grävt ned till 0,3 
m. En härd, ett stph och två k-lagerrester.

Schakt 476 – Totalt 41,8 m2 (24,2 x 1,7 m NÖ 
– SV). Profil: 0 - 0,2 m lager 100, grovsandig 
matjord. 0,2 - 0,28 m lager 115 orangeröd till 
ljusbeige grusig sand med inslag av grovsand. 

Schakt 482 – Totalt 19,2 m2 (10,8 x 1,6 m 
NÖ – SV). Profil: 0 - 0,3 m lager 100 brungrå 
matjord. 0,3 - 0,35 m lager 115, orange, stenig 
och grusig grovsand. A487 i schaktet.

Schakt 503 – Totalt 43 m2 (24,5 x 1,9 m NÖ 
– SV). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 
- 0,35 m lager 115, ljust brunorange sand med 
grovsand.

Schakt 534 – Totalt 19,6 m2 (11,5 x 1,6 m NÖ 
– SV). Profil: 0 - 0,25 m lager 100, matjord av 
brungrå sand. 0,25 - 0,3 m lager 101, beigegul 
sand.

Schakt 540 – Totalt 14,2 m2 (8,15 x 1,7 m NÖ 
– SV). 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 - 0,55 
m lager 101, beigegul sand. 0,55 - ? lager 109 
gråbeige lerig sand. 

Schakt 600 – Totalt 24,4 m2 (14,6 x 1,6 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100 matjord. 0,3  
- 0,35 m lager 101, beige till orange sand. Ett 
flertal anläggningar i schaktet.

Schakt 686 – Totalt 13,45 m2 (8 x 1,6 m NV – 
SÖ). Profil: 0 - 0,25 m lager 100, matjord. 0,25 
- 0,35 m lager 101 beige till orange sand. En 
härd i schaktet.

Schakt 703 – Totalt 50,7 m2 (29,6 x 1,9 m 
NV – SÖ). Profil: 0 - 0,25 m lager 100 matjord. 
0,25 - 0,35 m lager 101, beige till orange sand. 
Ett antal anläggningar i schaktet.

Schakt 752 - Totalt 17,7 m2 (10,64 x 1,6 m 
NV - SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 
0,3 - 0,35 m beige till orange sand. En härd i 
schaktet.

Schakt 770 – Totalt 41,75 m2 (24,7 x 1,6 m 
NV – SÖ). Profil: 0 - 0,2 m lager 100, matjord. 
0,2 - 0,22 m lager 101, beigegul sand.

Schakt 818 – Totalt 21,2 m2 (12,2 x 1,7 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,2 m lager 100, matjord. 0,2 - 
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0,32 m lager 119, äldre ploglager. 0,32 - 1,05 m 
lager 106, rostfärgad till vitgrå sand. 

Schakt 824 – Totalt 22,4 m2 (12,2 x 1,7 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,25 m lager 100, matjord. 
0,25 - 0,4 m lager 119, brungrå sand (Äldre 
ploglager el markyta). 0,4 - 0,42 m lager 115, 
rostfärgad sand.

Schakt 828 – Totalt 20,8 m2 (12,2 x 1,7 m 
NV – SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 – 1,0 m lager 101, beigegul sand. Två 
anläggningar i schaktet. Ett djupschakt centralt 
i schaktet.

Schakt 846 - Totalt 19,8 m2 (11,6 x 1,6 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,2 m lager 100, matjord. 0,2 - 
0,25 m lager 101, beigegul sand. 

Schakt 850 – Totalt 13,1 m2 (11,7 x 1,7 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,25 m lager 100, matjord. 
0,25 - 0,35 m lager 101, beigegul sand.

Schakt 854 – Totalt 16,7 m2 (9,1 x 1,8 m NNV 
– SSÖ). Profil: 0 - 0,4 m lager 100, matjord. 0,4 
- 0,5 m lager 104, brunröd lerig torv. I schakt-
botten tre st liggande stockar.

Schakt 858 – Totalt 14,7 m2 (5,9 x 1,8 – 3,2 m 
NV – SÖ). Profil: 0 - 0,4 m lager 100, mat-
jord. 0,4 - ? lager 104 rödbrun lerig torv med 
mycket bevarat trä. Djupschakt till 1,5 m djup 
i norra delen av schaktet. Lager 111, gröngrå 
gyttjig torv.  I lager 111 snittades en stor stubbe!  
Schaktet vattenfyllt vid beskrivning. 

Schakt 864 – Totalt 41,46 m2 (21 x 2,3 m NV 
– SÖ). Profil: INGEN BESKRIVNING!

Schakt 870 – Totalt 16,9 m2 (9,25 x 1,8 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 - 
0,4 m lager 110, bruröd lera. 

Schakt 874 – Totalt 16,9 m2 (8,66 x 2,5 m 
NNV – SSÖ). Profil: 0 - 0,40 m lager 100, mat-
jord. 0,4 - 0,5 m lager 104, brunröd lerig torv. 
0,5 - 0,52 m lager 106, beigegrå sand.

Schakt 878 – Totalt 33,9 m2 (18 x 1,8 m NNV 
– SSÖ). Profil: 0 - 0,4 m lager 100, matjord. 0,4 
- 0,5 m lager 106, beigegrå sand. 

Schakt 892 – Totalt 39,2 m2 (20,3 x 1,7 m 

NNV – SSÖ). Profil: 0 - 0,4 m lager 100, mat-
jord. 0,4 - 0,5 m lager  110, brun lera.

Schakt 898 – Totalt 12,25 m2 (5,9 x 1,8 – 2,6 
m NNV – SSÖ). Profil: 0 - 0,4 m lager 100, 
matjord. 0,4 - 0,5 m lager 110, brun lera.

Schakt 904 – Totalt 50,8 m2 (22,3 x 1,3 – 3,5 
m NNV – SSÖ). Profil: 0 - 0,4 lager 100, mat-
jord. 0,4 - 0,8 m lager 106, beigegrå sand. 0,8 
- 1,0 m lager 105, blågrå sand.

Schakt 914 – Totalt 18,8 m2 (9,9 x 1,8 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 
- 0,4 m svartbrunt grovsandigt lager m fynd av 
tegel o fönsterglas. (F 918 ej sparat). 0,4 -  0,5 m 
lager 104, rödbrun lerig torv. 0,5 - 0,6 m lager 
106  (?) beigegrå sand.

Schakt 919 – Totalt 16,2 m2 (8,4 – 1,8 m NNV 
– SSÖ) Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 
- 0,4 m lager 104, rödbrun torvig lera. 0,4 - 0,45 
lager 106 beigegrå sand.

Schakt 965 – Totalt 25,1 m2 (13,7 x 1,8 m 
NV – SÖ). Priofil: 0 - 0,3 lager 100, matjord. 
0,3 - 0,35 m lager 106, beigegrå sand. Fynd av 1 
flinta i dumpen fr. lager 100

Schakt 977 – Totalt 17,7 m2 (9,78 x 1,7 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 - 
0,35 m lager 115 orangegul sand.

Schakt 981 – Totalt 28,55 m2 (15,4 x 1,8 m 
NV – SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 
0,3 - 0,6 m lager 115, orangegul sand. 0,6 - 0,9 
m lager 107, blågrå lera. 0,9 - 1,0 m lager 106 
(?) beigegrå sand. OBS! Under leran!
2 dumpfynd från lager 100.

Schakt 987 – Totalt 18,6 m2 (11,7 – 1,6 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,3 lager 100, matjord. 0,3 - 
1,2 m lager 110, beigegrå lera.

Schakt 993 – Totalt 20,76 m2 (11,6 – 1,8 m 
NÖ – SV). Profil: 0 - 0,3 lager 100, matjord. 
0,3 - 0,35 m lager 101, beigegul sand. Ett rens-
fynd av flinta.

Schakt 1020 – Totalt 66,9 m2 (36,8 x 1,5 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100. 0,3 - 0,35 m 
lager 101, beigegul sandig lera. Vattenfyllt vid 
beskrivning. 
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Schakt 1027 – Totalt 8,8 m2 (4,9 x 1,8 m NV – 
SÖ). Profil: 0 - 0,3 lager 100, matjord. 0,3 - 1,2 
m lager 110, beigegrå ngt sandig lera.

Schakt 1032 – Totalt 23,9 m2 (13,3 x 1,7 m 
NV – SÖ). Profil: 0 - 0,3 lager 100, matjord. 
0,3 - 0,35 m lager 106, beigegrå sand. Fynd av 
spånfragment och keramik i lager 106 vid rens-
ning.

Schakt 1036 – Totalt 26,7 m2 (15 x 1,7 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,25 m lager 100, matjord. 
0,25 - 0,50 m lager 101, beigegul lerig sand. Två 
fynd av flinta vid rensning.

Schakt 1044 – Totalt 21,9 m2 (12,3 x 1,7 m 
NV – SÖ). Profil: 0 - 0,2 m lager 100, matjord. 
0,2 - 0,22 m lager 101, beigegul sand. I schakt-
botten fynd av två flinta.

Schakt 1048 – Totalt 46,7 m2 (26,2 x 1,7 m 
NV – SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 
0,3 - 0,32 m lager 101, beigegul sand. Ett stph i 
schaktet.

Schakt 1059 – Totalt 17,4 m2 (9,7 x 1,8 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,3 lager 100 matjord. 0,3 - 
0,32 m lager 101, beigegul sand. Fynd 1063.

Schakt 1064 – Totalt 24, 5 m2 (12,2 x 2 m NV 
– SÖ). Profil: 0 - 0,4 m lager 100, matjord. 0,4 - 
1,0 m lager 116 beigegul lerig sand. En stph och 
en grop i schaktet.

Schakt 1087 – Totalt 15,7 m2 (8,3 x 2 m NNÖ 
– SSV). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 
- 0,32 m lager 106 beigegrå sand.

Schakt 1091 – Totalt 11,9 m2 (6,5 x 1,7 m 
NNÖ – SSV). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 - 0,32 m lager 106 beigegrå sand.

Schakt 1095 – Totalt 16 m2 (8,1 x 2 m NNÖ 
– SSV). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 
0,3 - 0,36 m lager 116, orangegul fläckvis sotig 
lera. Utkant av boplats? 0,36 - 0,46 m lager 102, 
brunsvart torv med mycket trä. 0,46 - 0,5 m 
lager 117, brunsvart ngt torvig sand. 0,5 - 1,1 m 
lager 105, blågrå sand.

Schakt 1101 – Totalt 9,9 m2 (5,4 x 1,8 m NV 
- SÖ). Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 
- 0,4 m lager 102, mörkbrun torv. 0,4 -  0,8 m 

lager 104, rödbrun torv. 0,8 - 0,9 m lager 111, 
gröngrå gyttjig torv. I detta lager kom hästbenen 
(Fynd 1). Dessa täcktes med grön presenning. 

Schakt 1106 – Totalt 21,9 m2 (11 x 1,9 m NÖ 
– SV). Profil: 0 - 0,35 m lager 100, matjord. 
0,35 - 0,45 m lager 117, brunsvart sand med 
inslag av torv. 0,45 - 0,75 m lager 118 beige till 
orangegul sand. 0,75 - 1,2 m lager 107, blågra 
lera.

Schakt 1112 - Totalt 32 m2 (17 x 1,7 NÖ - SV) 
Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 - 0,32 
m lager 106 beigegrå sand. 0,32 - 0,35 m lager 
101, beigegul sand.

Schakt 1120 - Totalt 18 m2 (9 x 1,9 m V - Ö) 
Profil: 0 - 0,3 m lager 100, matjord. 0,3 - 0,32 
m lager 117 brunsvart torvig sand. 0,32 - 0,34 
m lager 101, beige sand.

Schakt 1124 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, 
matjord. 0,3 - 0,32 m lager 117 brunsvart torvig 
sand. 0,32 - 0,34 m lager 101, beige sand.

Schakt 1132 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, 
matjord. 0,3 - 0,34 m lager 116 orangegul sotig 
lera. 0,34 - 0,4 m lager 117, brunsvart sand med 
inslag av torv. 0,4 - 0,8 m lager 118, gulorange 
sand. 

Schakt 1138 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, 
matjord. 0,3 - 0,36 m lager 116 orangebrun sot-
fläckig lera. 0,36 - 0,42 m lager 106, grå sand. 
0,42 - 0,6 lager 118 orangegul, lerig sand. 

Schakt 1144 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 - 0,6 m helt vattenfyllt vid beskrivning. 
Inga fynd eller anl. 

Schakt 1148 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 - 0,6 (?) m lager 102 mörkbrun trov. 
Schaktet vattenfyllt upp till 0,6 m vid beskriv-
ning. 1,2 m dj lager 105, blågrå sand.

Schakt 1152 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 - 0,35 m lager 116 orangebrun lera. 
0,35 - 0,4 lager lager 102, brunsavart torv. 0,4 
- 0,5 m lager 117, gråbrun sand. 0,5 - 0,52 m 
lager 106 beige sand.

Schakt 1183 - Profil: 0 - 0,3 lager 100, matjord. 
0,3 - 0,4 m rostfärgad lerig sand (påförd? blågrå 
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lera i sanden = omrört) 0,4 - 0,9 m lage 104, 
mörkt rödbrun torv. 0,9 - 1,4 m lager 111, grå-
grön gyttjig torv. Tolkning, schaktet vattenfyllt.   

Schakt 1187 - Profil: 0 - 0,25 m lager 100, 
matjord. 0,25 - 0,4 m lager 110 brun lera. Ngt 
torvig. 0,4 - 0,45 m lager 101, beigegul sand. 

Schakt 1191 - Profil: 0 - 0,25 lager 100, mat-
jord. 0,25 - 0,27 m lager 103, vitgrå lera (lins). 
0,27 - 0,5 m lager 102, brun till svartbrun torv. 
0,5 - 1,05 m lager 107, blågrå lera.

Schakt 1197 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 - 0,35 m lager 101, beigegul sand med 
stora block.

Schakt 1205 - Profil: 0 - 0,3 lager 100, matjord. 
0,3 - 0,45 m lager 104, rödbrun lerig torv. 0,45 
- 0,46 m lager 106, ljusbeige sand. Grovkornig. 

Schakt 1209 - Profil: Schaktet helt vattenfyllt 
vid beskrivning.  Blågrå lera i botten. Inga fynd 
eller anl.

Schakt 1213 - Profil: 0 - 0,3 lager 100, matjord. 
Schaktet 1,1 m djupt men helt vattenfyllt vid 
beskrivning. Flera torvlager med bevarat trä. i 
botten lager 105, blågrå sand. Tärpinnar/rötter? 
ända ned i leran...

Schakt 1217 - Profil: 0 - 0,3 lager 100, mat-
jord. 0,3 - 0,45 m lager 104, rödbrun lerig torv. 
0,45 - 0,65 m lager 111, grågrön gyttjig torv. Ur 
schaktkanten i detta lager framkom en tillyxad 
påle (10029). Schaktet vattenfyllt vid beskriv-
ning. I botten ca 0,9 m lager 105, blågårön lerig 
sand. I detta lager var pinnar/rötter? nedstuckna. 
Bör kollas...

Schakt 1221 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 - 0,35 m lager 116, beigegul lera.

Schakt 1225 - Profil: 0 - 0,25 lager 100, mat-
jord. 0,25 - 0,3 m lager 104, rödbrun lerig torv.

Schakt 1229 - Profil: 0 - 0,3 lager 100, matjord. 
0,3 - 0,4 m lager 104 brun lerig torv. 0,4 - 0,47 
m lager 116, brungrå torvig sand med bevarat 
trä. 0,47 - 0,5 m lager 106, beigegrå sand. 0,5 - 
0,75 m lager 105, blågrå sand.

Schakt 1238 - Profil: 0 - 0,25 lager 100, 

matjord. 0,25 - 0,35 m lager 102, mörkbrun 
trov.0,35 - 0,43 m lager 108, mörkgrå lerig sand 
med sot och kol. Två ev. anläggningar A 1244 
och 1251, 0,08 m dj. Kan vara ojämnheter i 
lagret. 0,43 - 0,48 m lager 106, ljusbeige sand. 
0,48 - 0,88 m lager 105, blågrå sand

Schakt 1260 - Profil: 0 - 0,25 m lager 100, 
matjord.0,25 - 0,33 m lager 102, mörkbrun 
torv. 0,33 - 0,45 m lager 108. Mörkbrun ngt 
lerig sand m inslag av sot och kol. 0,43 - 0,45 m 
lager 106, ljusbeige sand. Två stenfyllda diken 
(?) krosar schaktet. 

Schakt 1265 - Profil: 0 - 0,4 lager 100, matjjord. 
0,4 - 0,55 m lager 109, ljusbrun lerig sand. 0,55 
- 0,70 m lager 110, brungrå lera. 0,7 - 0,95 m 
lager 111, grågrön gyttjig torv. 0,95 - 1,05 m 
lager 105 blågrå sand. Större delen av schaktet 
grävt till 0,4 m. Två dräneringsledningar.

Schakt =1272 - Profil: 0 - 0,35 m lager 100, 
matjord. 0,35 - 0,39 m lager 101, beigegul sand. 
0,39 - 0,43 m lager 102, mörkbrun torv. 0,43 - 
0,53 m lager 108, mörkgrå sand med inslag av 
sot och kol. Inga fynd. Strandzon? 0,53 - 1,03 
lager 106?, ljusbeige sand. 1,03 - 1,25 m lager 
105, blågrå sand. Större delen av schaktet grävt 
till 0,53 m.

Schakt 1278 - Profil: 0 - 0,35 m lager 100, 
matjord. 0,35 - 0,37 m lager 101, beigegul sand. 
0,37 - 0,42 lager 102 mörkbrun torv. 0,42 - 0,5 
m lager 107, blågrå lera. 

Schakt 1282 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 - 0,33 m lager 101, beigegul sand. 0,33 
- 1,25 m lager 107, blågrå lera.

Schakt 1288 - Profil : 0 - 0,22 m lager 100, mat-
jord. 0,22 - 1,05 m lager 101, gulbrun sand.1,05 
- 1,20 m lager 107, blågrå lera.  Inom schaktet 
finns AL1297 se profilbeskrivning och A1309

Schakt 1319 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 – 0,33 lager 101, brungul sand. I norra 
delen av schaktet är det lerig morän.

Schakt 1334 - Profil: 0 - 0,35 m lager 100, mat-
jord. 0,35 - 0,57 m lager 113 mörkt brunsvart, 
kompakt siltig sand med sot och kol. 0,57 - 0,67 
m lager 114, gråbrun sotig sand med sot och 
kol. Botten av k-lager?. 0,67 - 1,1 m lager 101, 
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gulbrun sand. 1,1 - 1,3 m lager 107, blågrå lera. 
1,1 - 1,4 m mer gulbrun sand (! finns ytterligare 
fornlämninga på denna sandnivå???)

Schakt 1340 - Profil: 0 - 0,25 m lager 100, mat-
jord. 0,25 - 0,27 m lagar 101, beigegul sand.

Schakt 1375 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 - ? lager 101, brungul sand. I schaktet 
var A1415, 1424, 1408, 1393, 1401 och 1383.

Schakt 1450 - Profil: 0 - 0,35 m lager 100, mat-
jord.  I schaktets SV del gjordes ett djupschakt. 
0,35 - 1,10 m utgjordes av lager 101, beigegul 
sand. 1,10 - 1,15 utgjordes av lager 105, blågrå 
steril sand. Genom schaktet gick ett recent dike, 
A 1457. Inga fynd.

Schakt 1461 - Profil: 0 - 0,25 m lager 100, 
matjord. 0,25 - 0,35 m lager 101 beigegul sand. 
0,35 - 0,47 m, lager 102 mörkbrun ngt sandig 
och gyttjig torv, 0,47 - 0,85 lager 106 ljusbeige 
sand, 0,85 - 1,20 m lager 105, blågrå steril sand. 
Inga fynd eller anläggningar.

Schakt 1481 - Profil: 0 - 0,25 m lager 100 
matjord, 0,25 - 0,35 m lager 101(?)  beigegul 
ngt torvblandad sand, 0,35 - 0,65 m lager 102 
mörkbrun trov, 0,65 - 0,75 m lager 103 grå gytt-
ja eller finlera, 0,75 - 0,95 m lager 104 rödbrun 
torv, 0,95 - 1,05 m lager 105 blågrå steril sand.

Schakt 1485 - Profil: 0 - 0,35 m lager 100, mat-
jord. 0,35 - 0,4 m, lager 101 beigegul sand.

Schakt 1490 - Profil: 0 - 0,25 m, lager 100 mat-
jord. 0,25 - 0,50 m lager 101 beigegul sand. 0,5 
- 0,85 m lager 102, mörkbrun torv. 0,85 - 0,95 
m, lager 103 grå gyttja eller finlera. 0,95 - 1,2 
m, lager 104, rödbrun trov. 1,20 - 1,25 m lager 
105, blågrå sand. Större delen av schaktet grävt 
till 0,25 m, men ett djupschakt i vardera änden.
I lager 104 stack ett tiotal 0,05 - 0,10 m tjocka 
pålar/stammar upp. Fiskfälla eller naturligt? 
Vattnet steg snabbt i schakten.

Schakt 10037 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, mat-
jord. 0,3 - 0,4 m lager 101, beigegul sand. 
Schaktets belägenhet ungefärlig. EJ inmätt.

Schakt 10042 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100 lerig 
matjord. 0,3 - 0,35 m lager 118 gulorange 
sandig lera. 

Schakt 10043 - Profil: I norra delen 0 - 0,3 m 
lager 100 lerig matjord. 0,3 - ? lager 118 gulo-
range sandig lera. I södra delen. 0 - 0,5 m lager 
100. 0,5 - 0,57 m lager 104, rödbrun lerig torv. 
0,57 - ? lager 104 med mycket bevarat trä. 
Är det en strandzon?

Schakt 10045 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100 lering 
matjord. 0,3 - 0,35 m lager 118 gulorange 
sandig lera. 

Schakt 10046 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, lerig 
matjord. 0,3 - 0,32 m lager 118, beigegul sandig 
lera.

Schakt 10047 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, lerig 
matjord. 0,3 - 0,32 m lager 118, beigegul sandig 
lera. Schaktet helt vattenfyllt - trolig profil.

Schakt 10048 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, lerig 
matjord. 0,3 - 0,32 m lager 118, beigegul sandig 
lera.

Schakt 10049 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, lerig 
matjord. 0,3 - 0,32 m lager 118, beigegul sandig 
lera.

Schakt 10050 - Profil: 0 - 0,3 m lager 100, lerig 
matjord. 0,3 - 0,32 m lager 118, beigegul sandig 
lera.



31

Koordinatlista

1)   X 6213324 Y 475669
2)   X 6213206 Y 475689
3)   X 6213379 Y 475797
4)   X 6213290 Y 475825
5)   X 6213391 Y 475909
6)   X 6213267 Y 475970
7)   X 6212994 Y 476376
8)   X 6212943 Y 476396
9)   X 6212996 Y 476447
10) X 6213049 Y 476551
11) X 6213033 Y 476604
12) X 6213185 Y 476655
13) X 6213143 Y 476649
14) X 6213286 Y 476550
15) X 6213288 Y 476795
16) X 6212886 Y 477062
17) X 6212938 Y 477119
18) X 6213635 Y 477114
19) X 6213664 Y 477247
20) X 6213587 Y 477249 
21) X 6213635 Y 477114

Sweref 99 TM



Fyndlista 
 

Omr Fynd Fnr + ID Schakt Lager Material Typ Antal Vikt Omständighet 
I ben, häst 1, ID10064 1101 111 ben obränt 2   Lårben, samt bäckenhalva 
I flinta 2, ID10066 1334 113 kr. flinta avfall 1 96 Krusta 
I flinta 3, ID10067 1334 113 kr. flinta avfall 3 60 Ngt vitpatinerad, 
I flinta 4, ID10068 1334 113 kr. flinta avslag/spån 1 2 Distaldel 
I flinta 5, ID10069 1334 113 kr. flinta avfall 5 125 Ngn m krusta o patinering 
I flinta 10, ID10074 1288 112 sydskand fl. mikrospån 1 0,4 Lagrets undre del, retuscher en sida 
I flinta 11, ID10075 1288 112 kr. flinta avslag 1 3,3 Rensning av lager 112 
I flinta 14, ID 10078 1319 1325 kr. flinta avslag/spån? 1 1 Möjligen distaldel av spån, vid rensning av lager 
I br. flinta 15, ID10079 1260   flinta avfall 1 2 Vitbränd. Framk i dump 
I trä 33, ID10097 1217 111 trä spetsad påle 1 426 Trots långsam torkning har trät spruckit, förvridits  
III flinta 19, ID10083 503 100 kr. flinta avslag 1 1,3 Framk i dump efter regn. 
III keramik 20, ID10084 503 100 y.rödg. skärva 1 7,9   
III flinta 28, ID10092 421 100 kr. flinta avslag 1 64 Kr fl. m ngt krusta 
III br. flinta 29, ID10093 421 100 flinta avfall 1 16,1 Vitbränd och krackelerad flinta 
III flinta 30, ID10094 421 100 sydskand fl. spån 1 1 Proximaldel 
III flinta 31, ID10095 421 434 kr. flinta avslag 1 4,8 Krusta 
V flinta 6, ID10070     kr. flinta avslag  2 19 Ytfynd 
V flinta 7, ID10071 965   sydskand fl. splitter 1 0,3 I dump efter regn 
V flinta 8, ID10072 1044 101 kr. flinta spån 1 0,8 Vid rensn av schaktbotten, distaldel 
V flinta 9, ID10073 1044 101 kr. flinta avfall 1 2,1 Vid rensn av schaktbotten 
V flinta 12, ID10076 1059 101 kr. flinta skrapa 1 47,5 Avslag med retusch, ngt krusta 
V skiffer 13, ID10077 1059 101 skiffer takskiffer? 1 9 Rensfynd 
V flinta 16, ID10080 1048 100 kr. flinta spån 1 0,5 Medialdel 
V flinta 17, ID10081 993 101 kr. flinta avslag 1 14,7 Ngt vitpatinerad, m krusta, rensfynd 
V flinta 21, ID10085 1036 101 sydskand fl. avslag 1 5,4 Ev. retucher på en sida 
V flinta 22, ID10086 1036 101 kr. flinta avslag 1 5,5 Vitpatinerad, rensfynd L101 
V flinta 23, ID10087 981 100 kr. flinta avslag 1 7,3 Ngt vitpatinerad, rensfynd 
V flinta 24, ID10088 981 100 kr. flinta avfall 1 3,7 Rensfynd 
V keramik 25, ID10089 1032 101 Keramik mynning 1 11 Svart mynning m sned intryckt dekor.Y rom jå  
V flinta 26, ID10090 1032 101 sydskand fl. spån 1 0,7 Medialdel 
V glas 27, ID10091 1032 101 glas dryckesglas 1 0,1 Tunt m mindre luftbubbla 
VI flinta 18, ID10082 10050   kr. flinta avfall 1 9,9 Ngt vitpatinerad m krusta. Direkt under L100 
VI flinta 32, ID10096 10049   flinta   1   Fyndet kvar i schaktet,helt vattenfyllt. Under L100 
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Osteologisk analys av hästben från Sölveindustriområde, 

Sölvesborg 5:46,1, Blekinge 

 

Ola Magnell 

Animalosteolog 

Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet 

 

I samband med arkeologiska undersökningar i november 2012 av Kulturparken Småland i 

Sölve industriområde AU, Sölvesborg 5:46.1, Blekinge påträffades i schakt 1101 ett helt ben 

efter ett stort däggdjur. Benet återfanns djupt ner i ett gyttjelager (lager 111) ovan senglacial 

lera i ett område som utgjort en del av nu utdikade sjön Vesan. Detta föranledde att misstänka 

att ben kunde komma från ett helt skelett av exempelvis uroxe. Det kunde genom konsultation 

med osteologisk expertis att det rör det sig om ett lårben från häst. Ett besök gjordes även av 

osteolog, men då hade vatten stigit i schaktet och täkt platsen för fyndet av benet. Ytterligare 

ben i form av en bäckenhalva återfanns även och togs tillvara. Däremot kunde inte ytterligare 

delar av ett skelett konstateras, men detta skulle kunna bero på ogynnsamma förhållandena.  

Med tanke på att benen återfanns relativt djupt ner i gyttjan och att inga som helst 

tecken på nedgrävning kunde noteras i profilen innebär att det skulle kunna röra sig om ett 

fynd av vildhäst eller möjligen förhistoriskt fynd av tamhäst. Vildhäst förekom i Sverige under 

senglacial (Allerød, Yngre Dryas) och från tidig Preboreal finns från Danmark fynd av vildhäst 

(Magnell et al. 1999, Aaris-Sørensen 2010:24f). Vildhästen verkar alltså endast ha förekommit 

i Skandinavien till tidig Holocene och försvinner i samband med skogen etablerar sig efter 

istiden. Enstaka fynd av (tam)häst finns från neolitikum på Gotland och i senneolitiska 

kontexter i Skåne, men det är först under bronsålder som tamhästen blir vanligt 

förekommande och uppträder i boplatsmaterial regelmässigt (Magnell 2007).  
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För att utredda ifall benens datering och ifall det eventuellt skulle kunna rör sig om vildhäst har 

prover tagits från lårbenet för 14C-datering och benen har även undersökts osteologiskt för att 

kunna beskriva fyndet och få information om hästen. Benet var mycket välbevarat och vid 

provtagning så var kollagenlukten start som vid provtagning av färska ben, vilket kan förklaras 

med de utmärkta bevaringsförhållandena för osteologiskt material i gyttjelagret. 

 

 

Figur 1. Lårben och bäcken från häst från Sölve industriområde (till vänster). Till höger närbild på 

karaktäristiska gnagmärken från rovdjur på kranialt på bäckenbenet (ilium) 

 

Lårbenet och bäckenhalvan kommer från höger sida och har anatomisk passning och 

påträffades artikulerade. Förekomst av gnagmärken på bäckenhalvan (ilium) efter ett större 

rovdjur visar att hästkadavret har varit utsatt för asätare (Figur 1). Detta skulle kunna förklara 

varför inte ytterligare ben kunde påträffas och att asätare har spritt ut delar av skelettet. 

Frågan är ifall djuren har kalasat på hästkadavret på land och att benen sedan har hamnat i 

sjön eller ifall kadavret har legat på platsen när där inte var vatten och asätare där har spritt 

benen. På benen finns inga slaktspår, som skärmärken, och inga spår efter vittring, vilket 

tyder på att benen relativt snabbt har hamnat i gyttjans skyddande miljö 
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Det kan konstateras att alla epifyser är sammanvuxna och att det rör sig om en fullvuxen häst, 

äldre än tre år, och bäckenet visar att det var ett sto (enligt Silver 1969). Att osteologiskt skilja 

vildhäst från tamhäst är svårt då de rent biologiskt tillhör samma art. Dock finns vissa 

skillnader i storlek och proportioner mellan olika hästraser/populationer och från olika 

perioder. 
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Figur 2. Mått av lårbenet (femur) från hästen från Sölve i jämförelse med järnåldershästar från 

Skedemosse, Öland (Boessneck et al. 1969), sto av Przewalskihäst från Skånes djurpark, medeltida 

Lund samt subfossil fynd av okänd ålder samt recent häst från osteologiska samlingar vid Lunds 

universitet. Mätningar enligt von den Driesch (1976). 

 

Beräkningar utifrån lårbenet visar att hästens mankhöjd låg kring 140 cm (136-144 cm) (efter 

Kiesewalter 1888). Detta motsvarar i storlek den ända nutida vildhästen, Przewalskihästen, 

där hingsten i medel har en mankhöjd på 142 cm och ston 137 cm. (Boyd & Houpt 1994).  

Detta motsvarar även mankhöjden hos hästraser som fjordhäst. Hästen från Sölve är tydligt 

större än de typiska järnåldershästarna, som i medel är kring 130 cm i mankhöjd, dock finns 

enstaka individer på höjder kring 140 cm. Under vikingatid/tidigmedeltid blir större hästar 

vanligare i det arkeologiska materialet och medelvärdet för mankhöjd ligger på 140 cm 

(Magnell 2007:25f). 

I figur 2 visas att hästen från Sölve är större än järnåldershästarna från Skedemosse och 

motsvarar väl de från medeltida Lund. Benet är också tydligt mindre än lårben från ett recent 
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skelett av arbetshäst, av Ardennertyp, och två subfossila fynd som troligen utgörs av 

kadaverfynd av arbetshästar från historisk tid. Proportionen på lårbenet visar att det rör sig om 

ett relativt slankt ben (Figur 3). I figur 3 visas relationen mellan lårbenets proximal bredd och 

längs i förhållande till skaftets minsta diameter i relation till längden. De sentida hästarna 

liksom vildhästen har höga värden som visar på kraftiga ben i förhållande till längden. Den 

relativt gracila Sölveshästen motsvarar i proportioner hästar från Skedemosse och medeltida 

Lund. Det kan noteras att det finns relativt stor variation i proportioner mellan hästar från 

samma lokal och kan bero på att de kommer från olika hästraser, men snarast på faktorer 

som ålder och kön. Att lårbenet kommer från ett sto kan delvis förklara att benet är gracilt, då 

hingstar generellt är större och har kraftigare ben. 

 

0,27

0,275

0,28

0,285

0,29

0,295

0,3

0,305

0,31

0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13

SD/GL

B
p

/G
L

Sölvehästen

Przewalskihäst

Skedemosse

Lund

Subfossil

Recent

 

Figur 2. Proportioner på lårbenet (femur) från hästen från Sölve i jämförelse med järnåldershästar från 

Skedemosse, Öland (Boessneck et al. 1969), sto av Przewalskihäst från Skånes djurpark, medeltida 

Lund samt subfossil fynd av okänd ålder samt recent häst från osteologiska samlingar vid Lunds 

universitet. Mätningar enligt von den Driesch (1976). 
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Det är först med resultatet från 14C-dateringen som det egentligen blir möjligt att tolka fyndet 

av hästbenen från Sölve, men den osteologiska analysen ger vissa information om fyndet. 

Sannolikt rör det sig om ett hästkadaver som har utsatts för asätare som har delvis 

disartikulerat kroppen. Det tycks alltså inte varit ett djur som drunknat och sjunkit ner i sjödyn. 

Med hänsyn till storlek och proportioner så skiljer sig hästen från Sölve från sentida 

arbetshästar och Przewalskihäst. Den osteometriska analysen visar störst likhet med 

medeltida hästar.  

 

 

Referenser 

 

Aaris-Sørensen, K. 2009. Diversity and dynamics of the mammalian fauna in Denmark throughout The 

last glacial-interglacial cycle, 115-0 kyr BP. Fossil and Strata, 57: 1-59.  

 

Boessneck, J. von den Driesch-Karpf, A. & Gejvall, J-G. 1968. The Archaeology of Skedemosse III. Die 

knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen. Stockholm. 

 

Boyd, L. & Houpt, K. A. 1994. Przewalski´s Horse. The History and Biology of an Endangered Species. 

Albany. 

 

von den Driesch, A. 1976. A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites. 

Peabody. 

 

Kiesewalter, L. 1888. Skelettmessungen an Pferden als Beitrag zur theoretischen Grundlage der  

Beurteilungslehre des Pferdes. Leipzig. 

 

Magnell, O. 2007. Hästen och människan i Skåne –13 000 år tillsammans. I: Skånsk hästhistoria. Skånes 

Hembygdsförbund Årsbok 2007. pp. 15-26.  

 

Magnell, O. , Liljegren, R. & Ekström, J. 1999. Hässleberga – A Late Palaeolithic Kill Site in Scania, 

Confirmed by Analysis of Bone Modifications. Lund Archaeological Review 1999. 

 

Silver, I. A. 1969. The ageing of domestic animals. I: D. Brothwell & E. Higgs (Red.). Science in 

Archaeology. London. 

 

 






