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Sammanfattning 

Inför en eventuell framtida bostadsbebyggelse på fastigheterna Siretorp 5:64 och 
3:33 utfördes våren 2017 en arkeologisk förundersökning av Blekinge museum. 
Förundersökningen berörde en yta av cirka 38 500 m2. Vid förundersökningen 
påträffades välbevarade lämningar från mesolitikum (ca 6 000 f Kr) vilka bedöm-
des ha ett stort vetenskapligt värde. Inom Siretorps bytomt påträffades husgrun-
der och anläggningar från 1500- till 1900 talet. Ett område med lämningar från 
1500-talet bedömdes vara av vetenskapligt värde. Fortsatta antikvariska insatser 
rekommenderades inom dessa områden. Även boplatsspår från senmesolitikum 
och brons/järnålder påträffades. Dessa lämningar bedömdes dock vara av ett 
begränsat vetenskapligt värde varför några fortsatta antikvariska insatser ej re-
kommenderades inom dessa områden.  

Bakgrund 

Den nedan beskrivna arkeologiska förundersökningen har utförts inför eventuell 
framtida bostadsbebyggelse på fastigheterna Siretorp 5:64 och 3:33 (figur 1). För-
undersökningen utfördes inom tre olika ytor (figur 2). De berörda fornlämning-
arna var Mjällby 121 och 169. Förundersökningen berörde en yta av cirka 38 500 
m2.  Områdena har tidigare varit föremål för arkeologiska utredningar där områ-
den av antikvariskt intresse har beskrivits (Henriksson 2010a; Pajusi 2013a; 
2013b; 2013c; Åstrand 2011). Förundersökningens syfte har varit att förse Läns-
styrelsen med ett kunskapsunderlag till stöd för myndighetens fortsatta hantering 
av exploateringsärendet.  
 

Förundersökningens metod och ambitionsnivå 

Förundersökningen inleddes med att områdena besiktigades till fots. Även anslu-
tande plöjda åkrar undersöktes översiktligt. Förundersökningen utfördes sedan 
huvudsakligen i åkermark genom sökschaktning med traktorgrävare (skopbredd 
1,4 m). Ambitionen var att belägga förekomsten av anläggningar och bevarade 
kulturlager. Eftersom topografin var varierad prioriterades områden där förut-
sättningarna för förhistoriska boplatser bedömts vara goda. Även området i an-
slutning till Siretorps gamla bytomt prioriterades. I den södra änden av under-
sökningsområdet återfanns en förhöjning bevuxen med träd i varierande storlek. 
Detta område var inte möjligt att undersöka med traktorgrävare varför en 1 m2 
ruta grävdes med grävslev på platsen (figur 29).  
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Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet utmärkt. 
 
 

Topografi och fornlämningsmiljö 

 
Naturmiljön inom Sölvesborgs kommun är av mycket varierat slag. Norr om sta-
den ligger höglänta och blockbundna moränmarker med anknytning till Ryssber-
get. Invid denna terräng, och den numera utdikade sjön Vesan, vidtar låglänt, 
flack jordbruksmark.  Listerlandet präglas av en fullåkersbygd, som närmast på-
minner om Kristianstadslätten. Längre ut mot kusten i väst och sydväst övergår 
terrängen sedan i delvis kuperade flygsandsfält och stundtals omfattande strand-
vallsbildningar, till del kantade av blockbundna moränhöjder. Innanför dynområ-
det finns även sank mark, vilken utgör rester av ett tidigare omfattande, fossilt 
lagun- och havsviksystem.  Jordmånen på Listerlandet utgörs till stor del av sand 
men här finns även omfattande partier av morän (Henriksson 2004). Landskapet 
har formats av ett komplext mönster av förhistoriska transgressioner och flyg-
sandsdrift. På en plats kan sandflykt ha resulterat i att fyndnivåer överlagrats med 
flera meter sand. Samtidigt kan andra, närbelägna punkter hysa helt exponerade 
lägen med anläggningar och artefakter liggandes alldeles ytligt. Beskrivningen av 
det nutida landskapet är således av ett begränsat värde för tolkningen av de förhi-
storiska boplatserna.  
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Lister är en bygd rik på fornlämningar från alla perioder. Den stora Sire-
torpsboplatsen (ca 1,3 km S om undersökningsområdet) är förmodligen den, 
bland arkeologer, mest kända stenåldersboplatsen i Sverige. Undersökningarna av 
Siretorpsområdet inleddes strax efter sekelskiftet 1900, då ett antal fyndin-
samlingar och provgrävningar genomförs på privat initiativ. Under några år på 
1910-talet systematiserades undersökningarna genom arkeolog Knut Kjellmarks 
medverkan. Fram t.o.m. år 1915 beräknas drygt 450 m2 ha grävts ut inom områ-
det. Kjellmark initierade sedan de mer omfattande undersökningarna under 1930-
talets första hälft. Detta tredje skede blir det mest betydelsefulla och insatserna 
görs av honom själv samt av Axel Bagge. Under denna fas får man en klarare bild 
av de stratigrafiska förhållandena inom boplatserna samt inbördes förhållanden 
mellan olika arkeologiska kulturkontexter Resultaten av undersökningarna som 
publicerades i monografin Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge (Bagge & 
Kjellmark 1939) har haft stor betydelse för förståelsen av övergången mellan 
mesolitikum och neolitikum samt förhållandet mellan de mellanneolitiska kultur-
grupperna. Cirka 3,3 km SSV om undersökningsområdet återfinns det stora 
boplatskomplexet på Sillnäs udde med fynd från senmesolitikum till mellanneoli-
tikum (Persson 2016). Vid de arkeologiska undersökningarna i Siretorps samhälle 
(ca 1 km NO om undersökningsområdet) påträffades bland annat mellanmesoli-
tiska kulturlager och hyddor, en senmesolitisk hydda, kulturlager från mellanne-
olitikum, anläggningar från bronsåldern, ett gravfält från romersk järnålder och 
ett flertal grophus från vikingatid (Persson under arbete). I anslutning till detta 
område har tidigare två hyddor från tidigneolitikum undersökts (Henriksson 
2010b). Cirka 1,7 km N om undersökningsområdet har omfattande undersök-
ningar utförts inför byggandet av Ljungavikenområdet. Boplatsspår och gravar 
från skilda förhistoriska perioder har påträffats men spår av verksamheter under 
stenåldern dominerar fyndmaterialen (Kjällquist & Kronberg 2014). För en när-
mare beskrivning av lämningarna från brons- och järnålder hänvisas till den nyli-
gen publicerade boken om Istabygravfältet (Björk m fl 2011). 
 
Trots att relativt få arkeologiska undersökningar utförts på Lister under senare 
decennier (Henriksson 2004) är det tydligt att det i området förekommer läm-
ningar från samtliga förhistoriska perioder. Lämningarna från stenåldern har ofta 
relaterat till äldre havsnivåer och återfinns vanligen på nivåer mellan 0-9 m ö h 
(Björk m fl. 2014:29–34). Hur lämningar från senare tider relaterat till landskapet 
är mer oklart men det förefaller rimligt att väldränerade ytor alltid varit attraktiva. 
I omedelbar närhet till undersökningsområdet återfinns ett flertal fornlämningar 
vars belägenhet och karaktär beskrivs i figur 2 och tabell 1.  
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Figur 2. Undersökningsområdena 1-3, schakt samt närliggande fornlämningar. 
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64 Boplatsområde med kulturlager från stenåldern, okänd utbredning (Bagge & 
Kjellmark 1939). Vid en förundersökning 2003 påträffades kulturla-
ger/kulturlagerrester, 4 gropar, 3 härdar/härdrester och 1 kokgrop. Fynd av 
slagen flinta, keramik och brons påträffades. Det framkom en stor mängd 
flinta och keramik i områdets S-del. Den slagna flintan bestod bla av 1 spån-
skrapa och 1 avslagsskrapa (Henriksson 2004) 

65 Stenåldersboplats med fynd av flinta och skörbränd sten (Bagge & Kjellmark 
1939). Vid arkeologisk utredning och förundersökning 2010 inom ett ca 60 x 5 
m st område i boplatsens östra del påträffades en härd, samt ett tunt delvis 
bortodlat kulturlager (Henriksson 2010). Vid särskild utredning år 2011 drogs 
sökschakt Ö om boplatsen. Ytor med bevarade fyndförande lager från mesoli-
tisk tid påträffades i anslutning till boplatsen (Åstrand 2011). 

69 Stenåldersboplats med fynd av flinta och skörbränd sten (Bagge & Kjellmark 
1939). 

109 Vid utredning och förundersökning 2010 påträffades enstaka anläggningar och 
tämligen rikligt med flinta av mesolitisk karaktär (Henriksson 2010a).   

110 Vid utredning och förundersökning 2010 påträffades enstaka anläggningar och 
tämligen rikligt med flinta av mesolitisk karaktär (Henriksson 2010a).   

111 Fyndplats för bearbetad flinta. Påträffad i samband med särskild utredning år 
2010 (Henriksson 2010a). 

112 Fyndplats för bearbetad flinta samt förekomst av en härd. Påträffade i sam-
band med särskild utredning år 2010 (Henriksson 2010a). 

113 Fyndplats för bearbetad flinta samt förekomst av en härd. Påträffade i sam-
band med särskild utredning år 2010 (Henriksson 2010a). 

114 Fyndplats för bearbetad flinta samt förekomst av en härd. Påträffade i sam-
band med särskild utredning år 2010 (Henriksson 2010a). 

115 Fyndplats för bearbetad flinta (Henriksson 2010a). 

116 Fyndplats för enstaka fragment av kritpipor, yngre rödgods, stengods och 
flinta (Henriksson 2010a). 

121 Siretorps bytomt excerperad efter rektifierad karta över byns inägomark upp-
rättad vid storskiftet 1806. Vid särskild utredning år 2012 som berörde områ-
det närmast vägen drogs två sökschakt. Vid utredningen påträffades ett 10-tal 
anläggningar samt slagen kristianstadflinta samt en husgrund från historisk tid 
(Pajusi 2013a). Samma år utfördes en arkeologisk förundersökning och ett 
urval av anläggningarna undersöktes och daterades (Pajusi 2013b). Vid arkeo-
logisk utredning år 2013 grävdes schakt i den centrala delen av fornlämningen. 
De högst belägna partierna var skadade av plöjning men bevarade anläggning-
ar och kulturlager kunde beläggas i sluttningarna (Pajusi 2013c).  

169 Stenåldersboplats. Vid arkeologisk utredning år 2013 påträffades rikligt med 
fynd, främst slagen flinta av Kristianstadstyp och boplatsspår i form av sotiga 
anläggnings- och lagerrester (Pajusi 2013c) 

 
Tabell 1. Fornlämningar i anslutning till förundersökningsområdet (jmf figur 2). 
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Resultat 

Område 1 

Förutsättningar och omfattning: Området omfattade cirka 8 203 m2 och var 
belägen i åkermark. Enligt skifteskartan från 1807 återfanns bytomten och inä-
gomark inom området (figur 22 och 23).  Vid undersökningen upptogs 513 löp-
meter schakt med en sammanlagd yta av cirka 860 m2. Den högsta punkten (ca 8 
m ö h) var belägen omedelbart öster om den mindre byggnaden i åkerns östra 
kant (figur 3 och 6). De lägsta partierna i den västra delen hade en höjd av cirka 6 
m ö h. År 2013 utfördes arkeologisk utredning samt förundersökning inför byg-
gandet av en GC-väg (Pajusi 2013a; 2013b). Schakt drogs i anslutning till vägen 
som begränsar området åt väster. Vid schaktning påträffades anläggningar och 
enstaka flintavslag. Ett stolphål daterades till senneolitikum/äldre bronsålder 
(1961 +-42 BP) och en grop till mellanmesolitikum (6276+-70 BP) (figur 12). 
Hela den yta som berörs i föreliggande undersökningsplan utreddes 2013 (Pajusi 
2013c). Huvuddelen av fynden bestod av avslag/avfall av Kristianstadsflinta. 
Även enstaka avslag av sydskandinavisk flinta och diabas påträffades. De högst 
belägna partierna var tydligt skadade av plöjning. Utefter sluttningarna framkom 
ett antal anläggningar och mörka lager vilka tolkades som delar av ett kulturlager. 
 
Genomförande och generella resultat: Vid schaktning kunde det konstateras 
att iakttagelsen från den arkeologiska utredningen 2013 att de högre liggande de-
larna var påtagligt störda av plöjning var korrekt. Det kunde också konstateras att 
de lägre liggande partierna ofta var tämligen fuktiga.  Förekomsten av lera och 
transgressionsavsatt sand i de lägre partierna, visade att området påverkats av 
forntida havsnivåförändringar. För att klarlägga stenåldersboplatsen avgränsning 
och på vilka nivåer flinta förekom besiktigades den plöjda åkern öster om under-
sökningsområdet, varvid påträffade flintor mättes in med handhållen GPS (figur 
3). Genom denna insats kunde det klarläggas att stenåldersboplatsen var betydligt 
större än vad som tidigare varit känt.  I avsikt att klarlägga hur den norra delen av 
området påverkats av plöjning och transgressioner drogs tämligen långa schakt 
från de högre liggande partierna nedför sluttningen (figur 3 och 5). I schakten 272 
och 307 samt det mellanliggande schaktet påträffades rikligt med flinta och här-
dar (figur 4). Flintan samlades i påsar och mättes in med jämna mellanrum (figur 
5 samt bilaga 4). I schakt 272 var kulturlagret välbevarat och karaktäriserades av 
stora mängder flinta under ploggången. Kulturlagrets mäktighet var cirka 0,1 m 
(figur 8). I det norra området påträffades välbevarade golv/grunder från historisk 
tid i schakt 229. I anslutning till grunderna påträffades tegel, ben och yngre röd-
gods (figur 4, 16 och 17).  Med utgångspunkt från de resultat som uppnåtts i den 
norra åkern schaktades den södra åkern mer selektivt. Vid schaktningen priorite-
rade de mer väldränerade ytorna. Tunna kulturlagerrester som innehöll rikligt 
med flinta påträffades i den NO delen (figur 5). En mycket välbevarad stensätt-
ning/husgrund påträffades i schaktet 893 och i schakten väster därom (figur 4 
och 18). I schaktet 1238 påträffades anläggningar och kulturlagerrester som inte 
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var av förhistorisk karaktär, men som inte heller gav intryck av att vara från sen 
historisk tid (figur 4 och19). I detta område undersöktes en grop som innehöll ett 
intakt skelett av en ko (figur 20). Sammantaget kan såväl markförhållandena som 
bevarandeförhållandena inom undersökningsområdet beskrivas som varierade. 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3. Den högsta punkten inom område 1 var belägen omedelbart öster om den mindre 
byggnaden i åkerns östra del. De högre belägna områdena karaktäriserades av röd-orange sand 
och sten (morän). I de lägre delarna återfanns sand med järnutfällningar, vit transgressionsav-
satt sand och grå lera. De högre belägna delarna var skadade av plöjning. För att klarlägga 
stenåldersboplatsen avgränsning och på vilka nivåer flinta förekom besiktigades den plöjda 
åkern öster om undersökningsområdet varvid påträffade flintor mättes in med handhållen GPS. 
De inmätta flintorna är markerade med röda punkter.   
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Figur 4. Anläggningar och relevanta schakt i område 1.  
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Figur 5. Flinta i schakten samlades in och lades i påsar vid rensning varefter de mättes in. 
Antalet flintor per påse framgår i figuren. Avgränsningen av område A följer topografin väl och 
endast måttliga mängder flinta påträffades på lägre nivåer. Också flintförekomsten i område B 
följer huvudsakligen topografin. Avsaknaden av flinta norr om område B beror förmodligen på 
plöjning och den senare gårdsbebyggelsen. De inmätta flintorna i åkern öster om undersöknings-
området visar att förundersökningen endast berört en mindre del av en större stenåldersboplats. 
Områden med mer eller mindre bevarade lager från mesolitikum är grönmarkerade. 
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Figur 6. Norra delen av område 1 fotograferad mot SSO. I förgrunden kan utvidgningen i 
schakt 229 med två framrensade husgrunder ses (A 365 och 341). Av fotot framgår att mar-
ken stiger upp mot potatiskällaren som är belägen framför schakt 893 
 
 
Stenålderslämningarnas karaktär och datering: Som framgår av figur 5 utgör 
det undersökta området endast en del av en större stenåldersboplats. Fynden på-
träffades på en undergrund av morän med inslag av sand och grus (figur 8, 11 
och 14). I de lägre liggande områdena där lera och sand dominerade påträffades 
få fynd. Även om området omgestaltats vid transgressioner har moränkullen hela 
tiden varit ett tydligt topografiskt inslag i landskapet. Av figur 7 framgår fyndens 
relation till en vattennivå på 6 m ö h. Framställningen bör av flera skäl inte ses 
som en exakt rekonstruktion av landskapet. Som beskrivits ovan har senare 
transgressioner påfört stora mängder sand och omgestaltat landskapet. Lidarbil-
den utgår också från markens överyta och inte den nivå som fynden påträffats.  
Det kan också noteras att transgressionsförloppet, speciellt runt cirka 6 000 f Kr, 
är komplext och ofullständigt känt (Björk m fl 2014:164). Likväl förefaller det 
troligt att platsen då huvuddelen av fynden från stenåldern avsatts varit en ö. 
Sannolikt beror avsaknaden av bevarade lager i de högre liggande partierna på att 
detta område varit utsatt för mer erosion i samband med transgressionsmaximum 
samt plöjning under historisk tid. 
 
Den tillvaratagna flintan sammanfattas i tabell 2. Flintan bestod till övervägande 
del av Kristinstadflinta, andelen sydvästskandinavisk flinta var endast 3,6 %. Flin-
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tan var i tekniskt avseende likartad och karaktäriserades av direkt teknik där 
knacksten används (figur 9). Produktionen har avsett att tillverka avslag och spån-
liknande avslag. Flintan var välbevarad och saknade synliga spår av patinering och 
svallning. Ett undantag från den i övrigt enhetliga tekniken utgjordes av ett slipat 
avslag (fnr 3). Detta fynd gjordes dock vid undersökningen av en husgrund i 
schakt 229 och saknar således samband med de övriga fynden av flinta (figur 4). 
Det kan noteras att inga fynd gjordes av några andra litiska råmaterialkategorier. 
 

 
 
Figur 7. Stenåldersfynden i relation till en vattennivå på 6 m vilket motsvarar cirka 5 000 f 
Kr. Det bör noteras att sand avsatts under transgressionsmaximum vilket omgestaltat land-
skapet. Undersökningen visade dock att stenåldersfynden påträffades på morän vilket betyder 
att området sannolikt varit en ö under senmesolitikum/tidigmesolitikum.  
 
Med utgångspunkt från den litiska teknologin och höjden över havet föreföll en 
datering till mellanmesolitikum rimlig. Vid undersökningar i Siretorps samhälle 
har kulturlager på liknande höjder daterats till perioden mellan 6200 - 5500 f Kr 
(Persson under arbete). Vid förundersökningen undersöktes tre härdar som för-
modades vara samtida med kulturlagret från mesolitikum. Två av härdarna visade 
sig ge dateringar från järnålder och kommer därför att diskuteras nedan. AH 652 
som var belägen i kulturlagret daterades till 7109+-36 BP (95,4 % 6060 – 5900 f 
Kr) (figur 11 och 12). Vid vedartsanalysen påträffades endast träkol av tall och en 
ung gren/kvist utvaldes till datering (bilaga 6). I figur 12 återfinns även en ka-
librerad datering från den förundersökning som utfördes invid vägen i norra de-
len av område 1 (Pajusi 2013b). Den daterade gropen var sannolikt belägen på en 
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något lägre nivå. Man kan notera att dateringarna sammanfaller med inledningen 
och avslutningen av den kallaste perioden av en markerad köldperiod (8.2 kyr 
event) (Björk m fl 2014).  
 
Sammanfattningsvis kan lämningarna från stenåldern beskrivas som delvis myck-
et välbevarade, fyndrika och tidsmässigt väl avgränsade. De välbevarade lämning-
arna utgör en del av en betydligt större mesolitisk boplats som varit belägen på en 
ö cirka 6 000 f Kr. Aktiviteterna på platsen sammanfaller tidsmässigt med en pe-
riod av tydlig klimatförändring. 
 

 
Figur 8. Framrensad profil i schakt 272 (jmf figur 10). Kulturlagrets höjd var på denna plats 
ca 5,6 m ö h och dess mäktighet ca 0,1 meter. 
 

Typ Ant. Vikt 
(g) 

Avslag 419 5782 

Avslagskärna 10 1345 

Skrapa  1 13 

Spån 2 30 

Spånfragment 1 1 

Slipat fragment 1 2 

Σ 434 7173 

Tabell 2. Sammanfattning av flintfynden.  
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Figur 9. Typiska fynd av flinta från förundersökningen av område 1 (från vänster): avslag (fnr 
53), spånliknande avslag (fnr 57) och en polygonal kärna (fnr 54). Flintan var mycket välbe-
varad och saknade med få undantag patinering eller spår av svallning. 
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Figur 10. Daterade anläggningar och fotograferad profil (jmf figur 8). 
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Figur 11. Träkol av tall med låg egenålder från AH 652 daterades till 7109+-36 BP (Ua-
56035). 
 

 
Figur 12. Kalibrerade dateringar från förundersökningen samt från en tidigare förundersökning 
i anslutning till förundersökningsytan. Den övre dateringen (UA-56035) är från AH 651. 
Den nedre dateringen (UA-44268) är från en tidigare förundersökning som utfördes i anslut-
ning till undersökningsområdet (Pajusi 2013b). Den senare dateringen är från en något lägre 
nivå. Dateringana sammanfaller med inledningen och avslutningen av kallaste perioden av en 
markerad köldperiod (8.2 kyr event). 
 
 
Övriga förhistoriska lämningar: Under rensning av schakt 1274 (väster om 
272) (figur 4 och bilaga 1) påträffades en keramikskärva som tyvärr av okänd an-
ledning försvann innan inmätning. I fält bedömdes skärvan vara från järnåldern. 
En fragmentarisk vävtyngd (fnr 20) påträffades vid inventering av åkern öster om 
förundersökningsområdet. Enstaka fynd som indikerade på aktiviteter under 
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järnålder i området påträffades alltså vid förundersökningen. Vid 14C-datering av 
två härdar från den norra delen av område 1 erhölls dateringar från yngre brons-
ålder och äldre järnålder (figur 13 – 15). Eftersom härdarna låg i anslutning till 
flintfynd och mesolitiska kulturlager var dateringarna inte förväntade. I AH 575 
påträffades vid vedartsanalys endast ek och i AH 770 påträffades endast ask (bi-
laga 6). Som framgår av figur 13 är dateringarna inte samtida. Men då eken kan ha 
en hög egenålder kan det inte uteslutas att härdarna emanerar från samtida aktivi-
teter. Det är alltså tydligt att det inom undersökningsområdet finns spår av aktivi-
teter från perioden yngre bronsålder – järnålder. Dock saknades tydliga boplats-
spår som stolphålskoncentrationer och större härdar. Möjligen kan förhållandet 
förklaras av att de högre belägna delarna av boplatsen skadats av plöjning. Det är 
också möjligt att det finns ytterligare anläggningar från denna tid nedgrävda i det 
mesolitiska kulturlagret. Att klarlägga huruvida så var fallet hade krävt att kultur-
lagret schaktats bort vid förundersökningen.  
 

 
Figur 13. Kalibrerade dateringar från yngre bronsålder/järnålder. Den övre dateringen är från 
AH 575 och den nedre från AH 770. 
 

 
Figur 14. AH 770 i schakt 307 daterades till 2224+-29 BP. 
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Figur 15. AH 575 i schakt 272 daterades till 2427+-29 BP. 
 
Lämningar från historisk tid: Vid undersökningen påträffades talrika spår av 
bebyggelse från historisk tid som kan kopplas till Siretorps gamla bytomt. Liksom 
det var fallet med lämningar från övriga perioder var bevarandeförhållandena 
varierande. Delar av förundersökningsområdet var helt plöjt i botten. I andra 
delar hade lämningar skyddats av tämligen mäktiga jordlager. De golv/grunder 
som påträffades var så stabila att de endast i mindre utsträckning skadats av plöj-
ning. I schakt 229 påträffades ett stensatt golv (A489) i den östra delen (figur 4 
och 16). Vid rensning påträffades ett tämligen omfattande fyndmaterial av yngre 
rödgods, glas, järnitar och ben samt ett slipat flintfragment (fnr 1,2, 4 och 5). 
Stenläggningen avbanades inte i sin helhet men det kan konstateras att bredden 
knappast torde ha överskridit 4 meter. Längre västerut i schaktet påträffades en 
husgrund (A 341) som avbanades i sin helhet (figur 4 och 17). Husgrunden mätte 
ca 5 X 3 meter. Anläggningen rensades inte med samma noggrannhet som A 489 
men det förefaller inte sannolikt att något vällagt stensatt golv förekom. Vid 
rensningen påträffades en järnkniv och enstaka skärvor yngre rödgods, tre flint-
avslag och ett bergartsavslag (fnr 16-19). Några meter öster om anläggning 341 
påträffades en stensamling (A 365) med en diameter av cirka 3 meter. Anlägg-
ningen rensades inte men det förefaller troligt att det rör sig om grunden till en 
mindre byggnad (figur 4 och 6). Såväl stenläggningarnas karaktär som fynden gav 
ett tämligen recent intryck och torde knappast vara äldre än 1800-tal. Det kan 
noteras att anläggningarna, trots att de ligger i plöjd mark, var tämligen välbeva-
rade. 
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I schakt 893 på träffades ytterligare en synnerligen välbevarad och vällagd sten-
läggning (A 1996) (figur 4 och 18). Stenläggningen påträffades i tre schakt och 
sträckte sig minst 27 meter i O-V riktning. Vid rensning påträffades fynd av järn-
spik, glas, yngre rödgods och enstaka flintavslag (fnr 11-15). Att anläggningen är 
så välbevarad förklaras sannolikt av att åkern flyttats några meter åt norr för 
några år sedan. Sedan dess har åkern huvudsakligen nyttjats som betesmark. En-
ligt uppgifter från boende i området låg det en gård på platsen till för cirka 50 år 
sedan. Det är dock oklart om stenläggningen hör till denna brukningsfas. Oavsett 
om det rör sig om en gårdsplan eller ett stensatt golv passar läget dåligt i relation 
till den äldre ängslada/potatiskällare som återfinns i omedelbar anslutning till an-
läggningen (figur 3 och 18). Även om stenläggningen möjligtvis är äldre än den 
senaste brukningsfasen styrker fynden av porslin och glas de närboendes berät-
telse.  
 
Lämningar av en äldre karaktär än de ovan beskrivna påträffades i schakten 1265 
och 1238 som låg på en svag förhöjning i åkern (figur 4). I schaktet påträffades 
32 stolphål, fem gropar, en härdgrop och en kulturlagerrest. Möjligen utgjorde 
kulturlagerresten en färgning från en byggnad. Halva AG 1663 undersöktes var-
vid ett intakt skelett från en ko påträffades (figur 20). Ett ben och en framtand 
tillvaratogs och 14C-daterades med 95,4 % sannolikhet till 1480 – 1642 (figur 21). 
Också härdgropen AH 1579 undersöktes och provtogs för datering. Tyvärr vi-
sade sig kolprovet vara för litet för att kunna dateras (bilaga 7).  
 
Det finns således lämningar som kan knytas till Siretorps gamla bytomt från åt-
minstone 1500-talet till andra halvan av 1900-talet. Som framgår av figurerna 22 
och 23 har tydliga lämningar i form av kulturlager och grunder påträffats i anslut-
ning till de gårdslägen som återfinns på skifteskartan från 1807 (LMV akt 10-mjä-
20). På detaljnivå är dock överenstämmelsen inte speciellt god. Detta förhållande 
kan delvis förklaras med bristande kvalitet på skifteskartan och svårigheter att 
rektifiera densamma. Men sannolikt förklaras avvikelserna också av att 1807 års 
karta endast representerar en fas av bebyggelsen på Siretorps bytomt. Kulturlag-
ret i schakt 1265 kan möjligen kopplas till den byggnad som återfinns på samma 
plats enligt skifteskartan (figur 23). Den nedgrävda kon, härdgropen och stolphå-
len (figur 19) hör dock sannolikt till en äldre bebyggelsefas. Den välbevarade 
stenläggningen i schakt 893 (figur 4 och 18) hör med stor sannolikhet till den 
gård som återfinns på platsen på skifteskartan. Eftersom fyndmaterialet var täm-
ligen recent förefaller det troligt att vissa byggnader som återfinns på skifteskar-
tan rivits och ersatts av nya. Också lämningarna i schakt 229 återfinns i anslutning 
till ett känt gårdsläge. Grunderna stämmer dock dåligt med byggnaderna på skif-
teskartan (figur 23). Med de tämligen recenta fynden i åtanke förefaller det troligt 
att de undersökta anläggningarna är yngre än 1807.  
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Figur 16. Stensatt golv (A 489) i schakt 229 efter framrensning, Foto mot VSV. 
 

 
Figur 17. A 341 efter rensning. Sannolikt är anläggningen en grund och tydliga spår av golv 
saknas. Foto mot SSO. 
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Figur 18. A 1996 efter rensning.  
 
 
 

 
Figur 19. Planritning från schakten 1265 (norr) och 1238. Kulturlagret är möjligen en färg-
ning från byggnad. I AG 1663 påträffades ett intakt skelett av en ko.  
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Figur 20. I anläggning 1663 påträffades ett intakt skelett av en ko. En framtand daterades 
till 332+-27 BP.  
 
 

 
Figur 21. Kalibrerad datering av kotand från anläggning 1663. 
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Figur 22. Siretorps by enligt storskifteskartan 1807. (LMV akt 10-mjä-20) 
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Figur 23. Kulturlager och grunder (svartmarkerade) i relation till gårdslägena enligt skifteskar-
tan från 1807 (jmf figur 22).  
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Område 2  

Vid förundersökningen upptogs 59 löpmeter schakt med en sammanlagd yta av 
cirka 95 m2 (figur 24). Vid sökschaktsgrävning kunde det konstateras att under-
sökningsområdet var skadat av plöjning och att det nordligaste schaktet var på-
verkat av en nedlagd vattenledning. Vattenledningen återfanns också i den väst-
ligaste delen av schakt 930. Ett bevarat mörkt lager med en mäktighet av cirka 0,1 
m framkom dock inom schakt 930. Lagrets överyta var ca 6,6 m ö h, åt öster steg 
lagret och försvann när det nådde ploglagret.  I den västliga delen av schaktet 
handrensades en yta (figur 25) varvid tre mörkfärgningar och enstaka flintor 
framkom. En av de tre mörkfärgningarna visade sig efter rensning vara en tämli-
gen tydlig härd (AH 995) (figur 26). En ung gren/stam av lönn från härden 14C-
daterades till 1705+-29 BP (bilaga 6 och 7) vilket motsvarar romersk järnålder 
(figur 27). 
 
Vid den arkeologiska utredningen som utfördes på platsen 2011 påträffades två 
separata lager och rikligt med flinta (Åstrand 2011). Vid den här avrapporterade 
undersökningen påträffades endast ett lager som karaktäriserades av få flintfynd.  
Det kan i detta sammanhang noteras att författaren till denna rapport var den 
som undersökte lagren från stenåldern 2011. Att resultaten av denna förunder-
sökning avviker från den tidigare utredningen förklaras sannolikt av att lagerbild-
ningarna endast förekom fläckvis och att de delar som inte plöjts bort huvudsak-
ligen grävs bort vid utredningen och ledningsnedläggning. Likväl är det troligt att 
det påträffade lagret varit en del av stenåldersboplatsen Raä 65 som ursprungligen 
sträckt sig något mer åt öster. Dateringen av AH 955 till romersk järnålder stäm-
mer dåligt med denna tolkning. Möjligen är det så att AH 955 inte är härd utan 
snarare botten på en kokgrop. En annan möjlighet är att det mörka lagret med 
fynd från stenåldern även varit en markyta under järnåldern och att den senare 
täckt av colluvium.  
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Figur 24. Schaktplan över område 2. 
 

 
Figur 25. Schakt 930 fotograferad mot SV.  
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Figur 26. AH 995 daterades till daterades till romersk järnålder vilket betyder att den 
knappast är samtida med fynden av flinta (jmr figur 28).  
 
 

 
Figur 27. Kalibrerad datering från AH 995.  
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Område 3 

Förundersökningsytan var cirka 23 400 m2 och huvudsakligen belägen i åker-
mark. Vid undersökningen upptogs 1010 löpmeter schakt med en sammanlagd 
yta av cirka 1656 m2. I en mindre dunge i undersökningsområdets södra del gräv-
des en 1 m2 ruta för hand utan att några fynd påträffades (figur 28).  Vid sök-
schaktsgrävning kunde det konstateras att undersökningsområdet var skadat av 
plöjning och att få anläggningar och fynd påträffades. I den nordvästliga delen av 
området påträffades dock fem härdar, två gropar och fyra stolphål (figur 28 och 
29). Området var hårt plöjt och anläggningarna i de flesta fall skadade och urla-
kade. AH 1225 utvaldes för datering huvudsakligen beroende på att den var rela-
tivt välbevarad (figur 31). Vid vedartsanalys påvisades träkol av tall, lind och ek 
(bilaga 6). Träkol av ek daterades till 5670+-34 BP, det vill säga senmesolitisk tid 
(figur 32). Området med härdar bedöms vara en del av en senmesolitisk boplats 
som sannolikt varit strandnära. 
 
 

 
Figur 28. Sökschakt inom förundersökningsytan samt den grävda 1 m2 rutan (svart punkt). 
Det område som bör betraktas som boplatslämning från senmesolitikum markerad med grön 
polygon.  
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Figur 29.  Boplatsens avgränsning i relation till de påträffade anläggningarna. AH 1225 har 
14C-daterats till 5670+-34, det vill säga senmesolitikum.  

 

 
Figur 30. Boplatsytan fotograferad mot NO. Fotot är taget från den södra utvidgningen i det 

västra schaktet (jmf figur 30). 
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Figur 31. AH 1225 efter undersökning.  
 

 

Figur 32. Kalibrerad datering från AH 1225.  
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Tolkning och rekommendationer 

De högre belägna delarna av stenåldersboplatsen inom område 1 synes vara kraf-
tigt påverkad av vattenerosion. Möjligen är även de lägre delarna nedanför de 
bevarade kulturlagren skadade, men det är också möjligt att avsaknaden av fynd 
beror på att strandlinjen gått omedelbart nedanför fynden. Som inventeringen av 
åkern öster om område 1 påvisat har stenåldersboplatsen varit tämligen stor och 
sannolikt legat på en ö. De bevarade kulturlagren vilka markerats i figur 5 utgör 
därför endast en mindre del av en större boplats. Fyndinnehållet, dateringarna 
och anläggningarnas karaktär tyder på att boplatslämningarna emanerar från 
tidsmässigt avgränsade aktiviteter under perioden runt 6 000 f Kr. Trots att 
boplatsen legat i anslutning till havet är fyndmaterialet synnerligen välbevarat och 
har en hög informationspotential. Framförallt gäller detta området i anslutning till 
schakt 272. Som noterats ovan är dateringarna intressanta eftersom de samman-
faller med en period av kraftig förändring av klimatet som även påverkat havsni-
vån. Lämningarna från mesolitikum har således en potential att lämna bidrag till 
förståelsen av människors förmåga till anpassning i en snabbt föränderlig om-
värld. Man kan i detta sammanhang också notera att de snabba förändringarna av 
naturmiljön under denna kan ha bidragit till att skapa de goda bevarandeförhål-
landen som präglar boplatsen. Sammantaget har de mesolitiska lämningarna ett högt ve-
tenskapligt värde varför fortsatta antikvariska insatser rekommenderas om området skall ex-
ploateras.  
 
Lämningarna från aktiviteter under bronsålder/järnålder inom område 1 är inte 
av en sådan art att de ensamma bör motivera fortsatta antikvariska insatser. Det 
är dock väsentligt att vid en eventuell arkeologisk undersökning av de mesolitiska 
lämningarna även belysa lämningarna från yngre bronsålder/järnålder. Lämning-
arna som kan knytas till Siretorps gamla bytomt är från olika tider och är delvis 
ovanligt välbevarade. Av speciellt vetenskapligt intresse är området i anslutning 
till schakt 1269 där såväl en datering som anläggningarnas karaktär tyder på att en 
gård varit belägen under 1500-talet. Möjligen förekommer det även äldre läm-
ningar i området. Fyndet av ett intakt skelett av en ko tyder på att bevaringsför-
hållandena på platsen är goda. Området har en god potential att belysa frågor om bybild-
ningen och sociala och ekonomiska strategier under tidig historisk tid varför en begränsad arke-
ologisk insats rekommenderas vid en eventuell framtida exploatering. 
 
Inom område 2 påträffades inga tolkningsbara förhistoriska sammanhang. Sanno-
likt beroende på att kulturlager endast fläckvis bevarats och att området påverkats 
av tidigare arkeologiska insatser, ledningsnedläggning och plöjning. En datering 
till romersk järnålder är intressant eftersom det visar på aktiviteter i området un-
der denna tid. Eftersom området är stört och dateringen saknar meningsfull kontext rekom-
menderas dock inga fortsatta antikvariska insatser.    
 
Undersökningen påvisade aktiviteter inom område 3 under senmesolitik tid. Re-
sultaten är intressanta eftersom boplatser från denna tid oftast karaktäriseras av 



 
 

35 

stora mängder fynd av flinta. Detta förhållande rådde inte vid den påträffade 
boplatsen som istället karaktäriserades av anläggningar och få fynd av flinta. Möj-
ligen är det så att den påträffade boplatsen haft en annan funktion än de fyndrika 
boplatserna. Om boplatsen varit bättre bevarad hade den haft ett betydande ve-
tenskapligt värde. Då boplatsen emellertid var kraftigt skadad av plöjning är dess veten-
skapliga värde ringa varför inga fortsatta antikvariska insatser rekommenderas inom område 
3.  
 
Om område 1 skall bebyggas rekommenderas alltså fortsatta antikvariska insatser. 
De områden där dessa insatser rekommenderas framgår av figur 33. Dessa even-
tuella insatser behöver inte nödvändigtvis beröra hela de områden som beskrivs i 
figur 33. Framförallt när det gäller lämningarna från mesolitikum är det möjligt 
att genom en undersökning av en representativ yta skapa en bild av hela stenål-
dersboplatsen. Undersökningen har påvisat aktiviteter från såväl brons- som äldre 
järnålder utan att dessa aktiviteter kunnat karaktäriseras och avgränsas. Man kan i 
detta sammanhang notera att dateringar till brons- och järnålder också erhållits 
från tidigare förundersökningar i närområdet (Henriksson 2010a; Pajusi 2013b). 
Det är en angelägen uppgift att vid eventuella framtida arkeologiska undersök-
ningar fördjupa bilden av denna tidsperiod som är föga känd på Lister 
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Figur 33. Röda polygoner markerar områden med mesolitiska fynd där fortsatta antikvariska 
insatser rekommenderas. Blå polygon markerar det område med fynd från Siretorps gamla by-
tomt där fortsatta insatser rekommenderas.  
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Bilaga 1. Schaktplan område 1 
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Bilaga 2. Schaktplan område 2 och 3 
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Bilaga 3. Fyndnummer omr. 1.  
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Bilaga 4. Fyndtabell 

Fnr Omr Anl/ 

Schakt 

Material Typ flinttyp Ant Vikt 
(g) 

Anm 

1 1 A 489 ben   10 615 Från rensning  

2 1 A 489 glas   1 14 Från rensning  

3 1 A 489 flinta slipat fragm Sv 1 2 Från rensning  

4 1 A 489 rödgods glaserat  74 9 Från rensning  

5 1 A 489 järn 1 nit  5 82 Från rensning  

6 1 A 1663 ben   7 151  

7 1 A 1663 tand   2 4  

8 1 A 1044 rödgods glaserat  2 48  

9 1 A 1044 ben   7 10  

10 1 A 1044 glas   1 1  

11 1 A 1996 glas   10 198 Från rensning  

12 1 A 1996 flinta avslag 2 Sv, 2 Kr 4 19 Från rensning  

13 1 A 1996 järn spik  1 10 Från rensning  

14 1 A 1996 rödgods glaserat  5 36 Från rensning  

15 1 A 1996 porslin   10 50 Från rensning  

16 1 A 341 järn 1 kniv  2 48 Från rensning  

17 1 A 341 rödgods   1 29 Från rensning  

18 1 A 341 flinta avslag Kr 3 58 Från rensning  

19 1 A 341 bergart avslag  1 22 Från rensning  

20   keramik vävtyngd  1 61 Lösf, åker öster 
om undomr. 

21 2 A 955 flinta avslag Kr 1 23  

22  A 1388 keramik skärva  1 1  
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23 1 A 1656 metall mynt  1 34  

24 1 F 863 flinta kärna Kr 2 331 Avsl.kärna 

25 1 F 863 flinta spånfragment Sv 1 1 bränd 

26 1 F 863 flinta avslag Kr 8 29  

27 1 F 863 flinta avslag Kr 137 1957  

28 3 F 1055 flinta skrapa Kr 1 130  

29 1 F 201 flinta avslag Kr 1 65 retuscherat 

30 1 F 202 flinta avslag Kr 2 25 1 spånlikn. 

31 1 F 929 flinta avslag Kr 1 6  

32 2 F 954 flinta avslag Kr 3 84  

33 1 F 1297 flinta avslag Kr 1 40  

34 1 F 1444 flinta avslag Kr 1 53  

35 3 F 1151 flinta avslag Kr 1 52  

36 3 F 1203 flinta avslag Kr 1 34  

37 1 F 1471 flinta avslag Kr 1 21  

38 2 F1028 flinta avslag Kr 2 11  

39 1 F 927 flinta avslag Kr 1 3  

40 1 F 927 metall spänne  1 2 fragm av brosch 

41 1 F 206 flinta avslag Kr 5 19  

42 1 F 203 flinta avslag Kr 4 25  

43 1 F 1310 flinta avslag Sv 2 1  

44 1 F 1310 flinta avslag Kr 16 73  

45 1 F 1829 flinta kärna Kr 1 140 Avsl.kärna 

46 1 F 1829 flinta avslag Kr 1 13  

47 1 F 1829 glas   1 16 buteljbotten 
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48 1 F 827 rödgods skärva  1 6  

49 1 F 827 bergart slipsten  1 5 fragment 

50 1 F 827 flinta avslag Sv 1 3 1 retuscherat 

51 1 F 827 flinta kärna Kr 3 151 Avsl.kärna 

52 1 F 827 flinta avslag Kr 35 517  

53 1 F 211 flinta avslag Kr 51 702  

54 1 F 211 flinta kärna Kr 1 175 Avsl.kärna 

55 1 F 211 flinta avslag Sv 4 19  

56 1 F 211 rödgods   1 4  

57 1 F 211 flinta spån Kr 2 30  

58 1 F 216 flinta kärna Kr 2 495 Avsl.kärna 

59 1 F 216 flinta avslag Kr 5 131  

60 1 F 210 flinta avslag Sv 1 10  

61 1 F 210 flinta avslag Kr 42 46  

62 1 F 864 flinta avslag Kr 21 553  

63 1 F 214 flinta avslag Kr 7 218  

64 1 F 214 flinta kärna Kr 1 53  

65 1 F 204 flinta avslag Kr 10 138  

66 1 F 204 flinta avslag Sv 1 3  

67 1 F 213 flinta avslag Kr 6 70  

68 1 F 207 flinta avslag Kr 9 105  

69 1 F 205 flinta avslag Kr 10 169  

70 1 F 205 flinta avslag Sv 1 1  

71 1 F 215 flinta avslag Kr 4 116  

72 1 F 208 flinta avslag Kr 5 97  
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73 1 F 208 flinta avslag Sv 2 7  

74 1 F 209 flinta avslag Kr 1 51  

75 1 F 212 flinta avslag Kr 7 215  

76 1 F 212 ben bränt  1 1  

77  lösf flinta kärna Kr 1 232 Lösf, åker ö om 
undomr 
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Bilaga 5. Schaktbeskrivning 

Område 1 

Schakt Längd 
(m) 

Yta 
(m3) 

Beskrivning. 

219 21 34 Ca 0,3 m djupt, hela schaktet skadat av plöjning. Schaktbotten 
var varierad med röd silt och grå lera. Två gropar inmättes i 
schaktet. Sannolikt hör groparna ihop med bytomten.  

229 60 124 Djupet varierade mellan 0,3 - 0,4 m. Den NV delen var i 
mindre grad skadad av plöjning. Jordmånen var varierad, i den 
NV delen förkom vit transgressionsavsatt sand. Övriga delar av 
schaktet präglades av röd silt/sand. I schaktet påträffades tyd-
liga lämningar i form av grunder och stengolv från en gård. 
Sannolikt bör även de mindre anläggningarna föras till gården. 

272 62 100 Djupet varierade mellan 0,3 - 0,45 m. Schaktet har legat i svag 
svacka varför det i hela schaktet återfinns ett bevarat lager un-
der ploggången. Jordmånen varierar i schaktet vilket förklaras 
av påverkan av transgressioner. På högre nivåer i den södra 
delen präglas schaktbotten av orange/gul sand och småsten. 
Sannolikt rör det sig om ursvallad morän. I de lägre liggande 
norra delarna återfinns orange oxiderad sand. Fyndförande la-
ger och anläggningar från stenålder förekommer i hela schaktet 
utom dess nordliga del. 

291 42 67 Djupet varierade mellan 0,3 - 0,4 m. Huvuddelen av schaktet 
var skadat av plöjning. Mer välbevarade ytor återfanns dock 
mellan större stenar. Jordmånen påminde om S 272 med skill-
naden att större stenar förkom i S 291. 

307 109 174 Djupet varierade mellan 0,3 - 0,40 m. Huvuddelen av schaktet 
var skadat av plöjning. Jordmånen varierar i schaktet vilket för-
klaras av påverkan av transgressioner. På högre nivåer i den 
södra delen präglas schaktbotten av orange/gul sand och små-
sten. Sannolikt rör det sig om ursvallad morän. I de lägre lig-
gande norra delarna återfinns orange oxiderad sand och vit 
transgressionsavsatt sand. Fyndförande lager och anläggningar 
från stenålder förekommer i hela schaktet utom dess nordliga 
del. 

821 9 14 Djupet varierade mellan 0,3 - 0,45 m. Varierande botten med 
både lera och morän.  

828 14 22 Djupet varierade mellan 0,3 - 0,43. Huvuddelen av schaktet ej 
skadat av plöjning. Schaktbotten karaktäriserades av orange 
sand och småsten som i den västra delen övergick i grå lera. 

865 10 16 Djupet varierade mellan 0,3 - 0,44. Botten faller snabbt mot 
väster. Västra delen av schaktet ej skadat av plöjning.  Jordmån 
bestående av orange grus och småsten.  
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871 7 11,2 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbotten ka-
raktäriserades av orange sand och småsten 

877 5 8 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbotten ka-
raktäriserades av orange sand och småsten 

881 8 13 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbotten ka-
raktäriserades av orange sand och småsten 

887 10 16 Djup 0,4 m. Schaktbotten karaktäriserades av orange sand och 
småsten Huvudsakligen ej skadad av plöjning. Rikligt med tegel 
och kalkbruk i den västra delen av schaktet. 

893 8 12 Fin stenläggning (golv eller gårdsplan täcker huvuddelen av 
schaktet. 

903 9 14 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbotten präg-
lad av grå lera. Rikligt med tegel vid schaktning.  

910 5 8 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbotten präg-
lad av vitgrå lera.  

914 7 11 Grävd för att avgränsa stenläggning i S 893. Stenläggningen 
återfinns i detta schakt.  

922 4 6 Grävd för att avgränsa stenläggning i S 893. Stenläggningen 
återfinns i detta schakt. 

1238  26 55 Djup 0,35 m. Huvudsakligen återfinns sett tunt bevarat lager 
under ploggången. Jordmånen präglad av rödorange sand med 
småsten, fläckvis lerigt. Rikligt med anläggningar i schaktet. 

1265 12 19 Djup 0,35 m. Huvudsakligen återfinns sett tunt bevarat lager 
under ploggången. Jordmånen präglad av rödorange sand. 

1274 65 104 Djupet varierade mellan 0,3 - 0,45 m. Schaktet har legat i svag 
svacka varför det i hela schaktet återfinns ett bevarat lager un-
der ploggången. I södra delen återfanns tegel och, träkol och 
kalkputs. Jordmånen var varierat men huvudsakligen förekom 
orange sand/grus som åt norr blev alltmer lerblandad. Anlägg-
ningarna i schaktet hör sannolikt till gårdsbebyggelsen.  

1298 20 32 Ca 0,3 m djupt, hela schaktet skadat av plöjning. Jordmånen 
präglad av rödorange sand och sten. 

 
Område 2 

Schakt Längd 
(m) 

Yta 
(m3) 

Beskrivning. 

988 5 14 Grävd ned till ca 0,4 m. Större recenta stenlyft och ned-
grävningar. Sannolikt löper avloppsledning genom delar 
av schaktet. Schaktet svårtolkat. 

930 20 26 Djupet varierade mellan 0,3 i den östra ändan 0,8 m i den 
västra. Den östra delen av schaktet var skadat av plöjning 
och några bevarade lager existerade inte. I den västra de-
len kunde ett fynd och anläggningsförande kulturlager 
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med ett djup på ca 0,8 meter under markytan dokumente-
ras.  

1004 10 16 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbotten 
karaktäriserades av orange sand och småsten 

1012 18 29 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbotten 
karaktäriserades av orange sand och småsten 

1038 6 10 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbotten 
karaktäriserades av orange sand och småsten 

 
Område 3  

Schakt Längd 
(m) 

Yta 
(m3) 

Beskrivning. 

1056 45 72 Djupet varierade mellan 0,3 i den västra ändan 0,6 m i 
den östra. Djup under 0,35 m var inte skadade av plöj-
ning.  Jordmånen skapad av transgression. Ursvallad mo-
rän (orange sand och sten) på den högre nivån. I mitten 
av schaktet förekommer större framsvallade block. Un-
der denna nivå svarta linser av grus ses varefter grå lera 
och vit sand vidtog.  

1073 84 134 Djupet varierade mellan 0,3 i den västra ändan 0,6 m i 
den östra. Djup under 0,35 m var inte skadade av plöj-
ning.  Jordmånen skapad av transgression. Ursvallad mo-
rän (orange sand och sten) på den högre nivån. I mitten 
av schaktet förekommer större framsvallade block. Un-
der denna nivå svarta linser av grus ses varefter grå lera 
och vit sand vidtog. I schaktet påträffades en större täm-
ligen recent nedgrävning.  

1116 40 64 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbot-
ten karaktäriserades av orange sand och småsten 

1130 30 48 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbot-
ten karaktäriserades av orange sand och småsten 

1142 15 24 Djup 0,3 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbot-
ten karaktäriserades av orange sand/silt och småsten 

1152 30 38 Djup 0,35 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbot-
ten karaktäriserades av orange sand/silt och småsten 

1164 51 82 Djup 0,35 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbot-
ten karaktäriserades av orange sand/silt och småsten 

1183 13 21 Djup 0,4 m. Bevarat lager under ploggång. Orange sand. 

1189 19 30 Djup 0,4 m. Delvis bevarat lager under ploggång. Orange 
sand. 

1204 25 40 Djup 0,35 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbot-
ten karaktäriserades av orange sand och småsten. Bitvis 
förekommer även större sten (ca 0,25 m). Härd i schak-
tets norra del. 
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1854 38 72 Djup 0,35 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbot-
ten karaktäriserades av orange sand och småsten. Bitvis 
förekommer även större sten (ca 0,25 m). Urlakade och 
plogskadade anläggningar återfinns i schaktet.  

1943 27 43 Djup 0,35 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbot-
ten karaktäriserades av orange sand och småsten. 

1977 21 33 Djup 0,35 m. Hela schaktet stört av plöjning. Schaktbot-
ten karaktäriserades av orange sand och småsten. 
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Bilaga 6. Vedartsanalys 

 

 Analysprotokoll 
 Landskap: Blekinge  Fastighet: Siretorp 
 

Analyserna utfördes med mikroskop vid 200X förstoring. De analyserade fragmenten bröts isär och studerades i tvär-, 
radial- och tangentialsnitt. Träkolet uppvisade stora skillnader i kvalitet där AH1579 och AH652 skilde sig mest. Båda hade 
kraftig beläggning av silt och andra utfällningar. AH1579 var dessutom ytterst skört och hade fallit sönder i ett mycket 
stort antal fragment. Beläggningen var här ljust gul medan den i AH652 var kraftigt rödbrun. För att kunna bestämma 
vedarten i den sistnämnda delades kolstyckena och hälften tvättade i koncentrerade saltsyra. Denna fraktion kasserades 
därefter och endast obehandlat träkol skickades vidare för datering.  

 
 
 AnalysId: 14127 
 Anläggning: AH575 Provnr: 

 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1 

 Fragment: 11 Analyserat antal: 11 

 Art: Ek Antal: 8 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Tall Antal: 1 

 Material: Träkol 

 Kommentar: Ej tillvaratagen 

 Art: Växtdelar  (träd/buskar) Antal: 1 

 Material: Träkol 

 Kommentar: Ettårig knopp av bärris. Vald för datering 

 Art: Växtdelar  (träd/buskar) Antal: 1 

 Material: Förkolnad 

 Kommentar: Skalfragment hassel. Ej daterbar mängd 

 AnalysId: 14125 

 Anläggning: AH652 Provnr: 

 Vikt (g): 2,2 Analyserad vikt (g): 2,2 

 Fragment: 32 Analyserat antal: 32 

 Art: Tall Antal: 32 

 Material: Träkol 

 Kommentar: Ung gren/stam. Kraftig beläggning av rödfärgad silt. 

 
 AnalysId: 14124 

 Anläggning: AH770 Provnr: 

 Vikt (g): 0,6 Analyserad vikt (g): 0,6 

 Fragment: 19 Analyserat antal: 19 

 Art: Ask Antal: 19 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 AnalysId: 14123 

 Anläggning: AH955 Provnr: 

 Vikt (g): 4,8 Analyserad vikt (g): 4,8 
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 Fragment: 14 Analyserat antal: 14 

 Art: Lönn Antal: 14 

 Material: Träkol 

 Kommentar: Ung stam/gren 

 AnalysId: 14126 

 Anläggning: AH1225 Provnr: 

 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1 

 Fragment: 11 Analyserat antal: 11 

 Art: Ek Antal: 4 

 Material: Träkol 

 Kommentar: Vald för datering 

 Art: Lind Antal: 6 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Tall Antal: 1 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 AnalysId: 14122 

 Anläggning: AH1579 Provnr: 

 Vikt (g): 0,5 Analyserad vikt (g): 0,4 

 Fragment: 100 Analyserat antal: 50 

 Art: Al Antal: 50 

 Material: Träkol 

 Kommentar: Sekundärt fragmenterat träkol 
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Bilaga 7. 14C-dateringar 

 

 
 
 
 



 

Rapportserie 2017 

Blekinge museum 

 

 

2017:1 Efterundersökning Västra Vång 2016. Johannishus 1:2. Hjortsberga socken, Ronneby 
kommun. 
 
2017:2 Arkeologisk efterundersökning Sillnäs udde. RAÄ 56 Mjällby sn. Mjällby socken,  
Sölvesborgs kommun. 
 
2017:3 Nättraby kyrka. Arkeologisk schaktning vid altaret. Nättraby socken, Karlskrona 
kommun. 
 
2017:4 Arkeologisk utredning i Mölletorp 2016. Augerum socken, Karlskrona kommun. 
 
2017:5 Krutvikens gästgiveri – grunder och terrasser. Karlskrona socken, Karlskrona kom-
mun. 
 
2017:6 Torstäva 9:2 Arkeologisk undersökning 1983 av rest sten, RAÄ Ramdala 81:1. 
Ramdala socken, Karlskrona kommun. 
 
2017:7 Residenset i Kristianstad – Tapet- och färgundersökning. Kristianstad socken, 
Kristianstad kommun. 
 
2017:8 Kv. von Gerdten 59. Arkeologisk förundersökning i samband med miljöteknisk 
markundersökning. RAÄ 77:1 Karlskrona socken, Karlskrona kommun. 
 
2017:9 Arkeologisk utredning VA-ledning Bräkne-Hoby – Järnavik. RAÄ 868 Bräkne-
Hoby sn, Pagelsborg 6:1 m.fl. Bräkne Hoby socken, Ronneby kommun. 
 
2017:10 Backstugan i Brokamåla. Skadebesiktning och dokumentation. Jämshög socken, 
Olofströms kommun 
 
2017:11 Projekt Elleholm 2016. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ Elleholm 3:1 
och 12:1 i Blekinge län. Elleholm 2:3 m.fl., Elleholms socken, Karlshamns kommun. 
 
2017:12 RAÄ Hjortsberga 271. Arkeologisk undersökning och återställning av stensättning, 
skadad av skogsbruket. RAÄ 271, Hjortsberga socken, Ronneby kommun. 
 
2017:13 Nedläggning av fiberledning inom RAÄ Kristianopel 222:1 Kristianopel, gamla 
stadsområdet. Arkeologisk förundersökning. Kristianopel socken, Karlskrona kommun. 
 
2017:14 Arkeologisk förundersökning – Siretorp 5:64 och Siretorp 3:33. Arkeologisk för-
undersökning RAÄ 121 och 169 Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.



 

 


