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Sammanfattning 
Boplatsen RAÄ 65 i Mjällby socken är en av flera mindre stenåldersboplatser som ligger i nära anslutning 

till den stora Siretorpsboplatsen, RAÄ 61. Mycket lite är känt omkring vad dessa kringliggande boplatser 

representerar och hur de står i förhållande till den större boplatsen. Inför en dragning av en VA-ledning 

inom fastigheterna Siretorp 5:5 och 3:33 utfördes en förundersökning av boplatslämningar invid den 

sedan tidigare kända boplatsen RAÄ 65. Blekinge museum ansvarade för undersökningen som utfördes i 

samarbete med Smålands museum. Uppdragsgivare var Sölvesborgs Vatten & Energi AB.  

 

Vid förundersökningen togs två schakt togs upp med en sammanlagd längd av 61 meter. I den södra delen 

av den aktuella ledningssträckan påträffades fyndförande kulturlager, som bör utgöra en del av RAÄ 65. 

Kulturlagret var tunt och har förmodligen till stor del blivit bortplöjt. En härdgrop av förhistorisk typ 

påträffades som kan höra samman med boplatsen. Man kunde alltså konstatera att fornlämningsområdet 

fortsätter i åkermarken sydöst om RAÄ 65. Förundersökningsområdets norra del präglades däremot av 

störningar och här saknades bevarade boplatslämningar. Man kan dock inte utesluta att bevarade 

boplatslämningar kan finnas i den angränsande åkermarken i öster. 

 

Efter avslutat fältarbete meddelades Länsstyrelsen de preliminära resultaten. I anmälan om slutförd 

undersökning föreslogs att ytterligare arkeologiska insatser inte var nödvändiga inför dragningen av VA-

ledningen. Man bör dock i framtiden vara uppmärksam på att det finns bevarade boplatslämningar i 

åkermarken intill RAÄ 65. Om exploatering sker i dessa områden bör detta föregås av en arkeologisk 

utredning. 

 
Fig. 1: Förundersökningsområdet markerat med en stjärna markerat på Översiktskartan. 
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Inledning 
Siretorp är klassisk mark inom nordisk stenåldersarkeologi genom de undersökningar som gjordes 

här av Axel Bagge och Knut Kjellmark (Bagge & Kjellmark 1939). Många av de tankar som funnits 

omkring den yngre stenålderns materiella kulturer har formats och debatterats med utgångspunkt 

från Siretorpsundersökningarna. Även dagens bild av stenålderns kulturmiljöer på Listerlandet 

grundar sig till stor del fortfarande på de grävningar och inventeringar av boplatsspår som utfördes 

under 1910- till 30-talen. Ett antal mindre undersökningar under senare år har dock tillfört ny 

kunskap och större pågående arkeologiska projekt på Listerlandet kommer att ge utgångspunkt för 

en ny forskning inom detta äldre forskningsfält. I Bagges och Kjellmarks rapport redogörs inte 

enbart utgrävningsresultat utan även för utbredningen av ett stort antal omkringliggande 

stenåldersboplatser som inte undersökts. Dessa tidigt upptäckta stenåldersboplatser ingår i 

fornminnesregistret men förhållandevis lite är känt om vad de egentligen innehåller. RAÄ 65 är en 

sådan boplats som inventerats tidigt men aldrig undersökts.  

 

Under 2010 utfördes ledningsgrävningar i den västra kanten av boplatsen RAÄ 65. Inför ingreppen 

gjordes under våren en arkeologisk utredning av Blekinge museum, Mikael Henriksson. Man kunde 

då konstatera förekomsten av ett fyndförande lager under matjorden samt ett antal mörkfärgningar 

som skulle kunna vara boplatslämningar (Henriksson underlag). Med anledning av detta utfördes 

under juni en förundersökning inom den del av boplatsen som berördes av ledningsdragningen. 

Uppdragsgivare var Sölvesborgs Energi och Vatten AB som även bekostade arbetet. 

Förundersökningen utfördes i samarbete med Smålands museum. Förberedande arbete utfördes av 

Mikael Henriksson, Blekinge museum, medan Johan Åstrand och Kerstin Svensson, Smålands 

museum, utförde fältarbetet. Rapportarbetet utfördes av Kerstin Svensson och fyndregistrering har 

gjorts av Åsa Alering. Förundersökningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen (2010-06-11, dnr 

431-1741-10). 

 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen var att delundersöka och bedöma de boplatslämningar som vid 

utredningen konstaterats intill RAÄ 65 och att förse länsstyrelsen med ett fördjupat 

kunskapsunderlag inför ärendets fortsatta hantering. De inom exploateringsområdet befintliga 

fornlämningsspåren skulle avgränsas, dateras och sättas i relation till den blekingska 

stenåldersforskningen i stort. Förundersökningen avsåg att ge en bättre kännedom om tidigt 

registrerade boplatser som RAÄ Mjällby 65:1. 
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Landskap, topografi och fornlämningar 
Förundersökningsområdet är beläget fågelvägen två kilometer sydost om Sölvesborgs tätort, på den 

östra sidan av Sölvesborgsviken. Området utgörs av en ca 100 meter lång sträckning för en VA-

ledning på västra sidan av en flack höjdrygg. Ledningssträckan gick i kanten av åkermark medan 

huvuddelen av boplatsen RAÄ 65 ligger i tallskog. Marken utgörs av sandig morän med inslag av 

sten. Terrängen ligger drygt 5 m ö h och har under framför allt litorinatid utgjort en strandnära 

miljö.  

 

Som tidigare nämnts är trakten känd för sina stenålderslämningar av vilka den mest utmärkande är 

boplatsen vid Sandviken, RAÄ 61, belägen en kilometer sydöst om förundersökningsområdet. 

Siretorpsområdet har genom de utgrävningar som utfördes under början av 1900-talet varit av stor 

betydelse för nordisk stenåldersforskning (Bagge & Kjellmark 1939). Efter det att 

Siretorpspublikationen utkom har under åren ett antal mindre forskningsundersökningar och små 

exploateringsgrävningar gjorts. En stor del av boplatserna är idag belägna i områden med 

fritidsbebyggelse. En sammanställning av de arkeologiska undersökningar i Siretorpsområdet har 

gjorts av Mikael Henriksson (2004). Efter att förhållandevis lite hänt angående 

stenåldersforskningen på Listerlandet under ett antal decennier pågår för närvarande två större 

arkeologiska projekt som kommer att ge nya inblickar. Ett av dessa berör ett område med 

boplatslämningar öster om Sölvesborgsviken där man planerar att anlägga nya bostadsområden 

(Björk & Pettersson 2008). Ett annat projekt är de undersökningar som kommer att göras inför en 

ny dragning av väg E22 mellan Sölve och Stensnäs och som berör stora områden med 

stenålderslämningar (Rudebeck m fl 2010).  

 

 
Fig. 2: Boplatserna i Siretorpsområdet såsom de är markerade i Kjellmark & Bagge 1939. Boplats nr 12 
motsvarar RAÄ 65. Lägg märke till den markerade femmeterskurvan som visar den tidigare halvön. 
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Förundersökningsområdet ligger i den östra kanten av den registrerade boplatsen RAÄ 65. Denna 

har varit känd sedan länge och finns med i Siretorpspublikationen med beteckningen boplats nr 12 

(Bagge & Kjellmark 1939:16, 161). På Historiska museet finns ett fragment av en slipad flintyxa 

som är funnen inom boplatsen (SHM 18471:3). RAÄ 65 är en av flera mindre boplatser som ligger 

ovanför femmeterskurvan och som följer det som tidigare varit ett utskjutande näs (se figur 2). 

Eftersom dessa mindre boplatser sällan berörts av arkeologiska undersökningar är deras karaktär 

och förhållande till den större boplatsytan vid Sandviken okänd. Då det gäller begränsningen för 

RAÄ 65, liksom för många av de närbelägna boplatsernas, så utgår den aktuella begränsningen från 

den förhållandevis grova inprickning på Generalstabskartan som finns i Siretorpsboken. Man bör 

därför se begränsningen som ungefärlig.  

 

 

 

RAÄ 65

RAÄ 61

FU-område

 
Fig.3: Siretorpsområdet med platsen för förundersökningen markerad. Ortofotokarta med fornlämningsområden 
markerade.  
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Metod  
Förundersökningen utfördes inom ett 100 meter långt avsnitt av VA-ledningens sträckning inom den yta 

som angivits i Länsstyrelsens beslut. Den undersökta ytan utgjordes av två separata schakt som togs upp 

norr, respektive söder om en stenmur. Schakten hade en bredd av 2-3 meter och grävdes till ett djup 

mellan 0,3 och 1,7 meter. Först banades matjorden av och den visade sig ha ett varierande djup. Inom 

området fanns flera stenmurar som inte skulle brytas igenom vid ledningsgrävningen. Murarna grävdes 

därför inte igenom vid förundersökningen. I förundersökningsområdets norra del ingick egentligen en del 

av en infartsväg till en tomt men denna undantogs av praktiska skäl från förundersökningen.  

 

De anläggningar som framkom under matjordslagret handgrävdes. Rutor grävdes i kulturlagret och 

sållning med 4 mm såll gjordes med syfte att utröna lagrens karaktär och omfattning. Påträffade lager, 

anläggningar och fynd har mätts in digitalt, och mätdata från fältarbetet bearbetades i Intrasis. En 

anläggning handritades i skala 1:20 och i samma anläggning togs ett miljöprov.  

 

Resultat 
Det norra schaktet dominerades av sentida nedgrävningar. Här fanns flera gropar med recent fyndmaterial 

samt en äldre ledningsgrav som följde schaktets västra sida. Under ploglagret fanns ett några decimeter 

djupt, mörkt lager som gav intryck av att vara ett äldre odlingslager. Två anläggningar i det norra schaktet 

undersöktes varav den ena visade sig vara sentida och den andra var av obestämd ålder.  

 

I det södra schaktet fanns en tunn rest av ett fyndförande, delvis bortplöjt, kulturlager. Här undersöktes 

två anläggningar varav den ena var recent och den andra tolkades som en härdgrop, förmodligen 

förhistorisk. Fynd i form av flinta påträffades spritt i båda schakten med flest fynd i kulturlagret i det södra 

schaktet. 

 

Schaktbeskrivning norra schaktet. 

Schaktet låg ungefär i riktning norr till söder men längst i söder svängde det av något åt öster. Schaktet 

banades av ner till alven eller motsvarande nivå i anläggningar och störningar. Stora delar av schaktet var 

stört av sentida genomgrävningar; både längs med och tvärs över ytan. Lagerföljd i schaktet bestod överst 

av matjord/odlingslager: i norr 0,7- 0,9 meter, i mitten 0,45 meter och i sydligaste delen upptill 1,7 meter 

djupt. I schaktets norra halva fanns ett mörkt, humöst lager under den homogena matjorden. Detta 

föreföll vara ett äldre odlingslager som förmodligen ackumulerats längs kanten av åkern. Lagret hade ett 

djup av 0,1-0,2 meter. Under matjord och odlingslager kom alven som bestod av sandig morän med inslag 

av sten. I schaktets västra sida fanns en längsgående, äldre ledningsnedgrävning. 

 

 5



 
Fig.4: Det norra schaktet sett från söder. 

 

I schaktets södra del, intill en korsande stenmur fanns ett 1,7 meter djupt matjordstäcke med stora stenar. 

Det var oklart om detta låg i en nedgrävning eller var påfört. Förutom sentida nedgrävningar och 

störningar fanns en grund nedgrävning, A 315, som grävdes partiellt. Det var dock oklart om denna 

anläggning kan ha varit förhistorisk eller inte. I schaktet påträffades ett antal fynd från historisk tid bland 

annat yngre rödgods men här påträffades även slagen flinta. Flintan påträffades främst i ploglagret. 

 

Schaktbeskrivning södra schaktet. 

Det södra schaktet gick i en båge i öst-västlig riktning. Marken var här mer ostörd än i det norra schaktet. 

I västra delen fanns en sentida nedgrävning i nord-syd som följde schaktets västra sida och som troligtvis 

var samma ledning som i norra schaktet. Lagerföljd bestod överst av matjord: i västra delen 0,5 meter 

djupt, i mitten 0,75 meter djupt och i sydöstra delen 0,8 meter djupt. Vid övergången mellan matjord och 

opåverkad underliggande mark fanns ett fyndförande kulturlager, 0,1 meter tjockt. Detta skiljde sig från 

matjorden genom att det var ljusare, mindre humöst och att det innehöll mer flinta än vad som fanns i 

matjorden. Det fanns även ett större inslag av småsten i lagret. Det tunna fyndförande lagret fanns i hela 

schaktet. Vid avbaningen lämnades lagret kvar för rutgrävning i den östra delen medan det banades bort i 

den västra delen för att avgöra om det fanns anläggningar under lagret. Alven bestod av sandig morän 

med inslag av sten och grus. Den underliggande markytan i schaktet sluttade svagt åt väster vilket inte 

syntes i ytan eftersom nivåskillnaden hade jämnats ut av matjorden. I schaktet fanns inte något mörkt 

odlingslager av samma typ som i det norra schaktet.  

 

I det tunna kulturlagret i schaktets östra del grävdes tre 1 x 1meter stora provrutor. I samtliga rutor kunde 

man konstatera att lagret hade en tjocklek av 0,1 meter och förmodligen delvis var bortplöjt. I lagret 

påträffades flinta som var förhållandevis mer talrik än i matjorden. Lagret tolkades som ett kulturlager 
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med anknytning till en förhistorisk boplats. I den västra delen av schaktet kom två anläggningar. Den ena 

av dessa, A431, var en härdgrop som förmodligen har anknytning till den förhistoriska boplatsen. 

Ytterligare en anläggning undersöktes men bedömdes som sentida. 

 

Anläggningar 
Vid undersökningen snittades ett antal nedgrävningar men enbart en av dessa, A431, bedömdes vara en 

förhistorisk anläggning. Denna påträffades, som tidigare nämnts, i den västra delen av det södra schaktet 

under det tunna kulturlagret. Härdgropen hade oval form i ytan och en synlig storlek av 1,2 x 0,75 m. En 

del av anläggningen fortsatte utanför schaktet. Härdgropen hade ett djup av 0,24 meter. I profil hade den 

sluttande sida och plan botten. Fyllningen bestod av sotig sand med inslag av småsten och enstaka mindre 

skärvstenar. Ett jordprov togs ur anläggningen men vid flotering påträffades inte några kolfragment. 

Någon datering eller makrofossilanalys utfördes därför inte. 

 

I det norra schaktet påträffades en grund nedgrävning, A315. I ytan hade anläggningen en oregelbunden 

form och en storlek av 1,2 x 1,2 m. Nedgrävningen var grund, 0,1 meter djup, och hade 

 

 
Fig. 5:I botten av det södra schaktet fanns ett tunt fyndförande kulturlager. Schaktets östra del sett från väster. 
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Fig. 6: Schakt, anläggningar och rutor inom förundersökningsområdet. 
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en flack form i profil. Fyllningen bestod av mörkbrun, sotig sand. Anläggningen skars av en sentida 

nedgrävning. Det är oklart om A315 hör till ett förhistoriskt sammanhang eller inte. Två större recenta 

nedgrävningar, A2374 och A304, innehöll ljusare material i ytan och vid utredningen hade dessa antagits 

kunna utgöra äldre boplatslämningar. 

 

Fynd 
Vid förundersökningen tillvaratogs ett fyndmaterial som till större delen bestod av flinta. Fynden 

påträffades i regel som schaktfynd, det vill säga de påträffades löst liggande i matjordslagret eller på nivån 

mellan detta och alven. Ett antal flintfynd kom även från recenta kontexter. I det södra schaktet 

tillvaratogs flinta från det tunna kulturlagret vid grävningen av tre provrutor. Här tillvaratogs även 

lösfunnen flinta vid avbaningen av samma lager i schaktets västra del. Sammanlagt tillvaratogs 63 flintfynd 

med en sammanlagd vikt av 825 g. Större delen av materialet bestod av kristianstadsflinta men även 

sydskandinavisk flinta förekom. Många av flintorna utgjordes av bitar av delvis bearbetade noduler av 

kristianstadsflinta och många av flintorna hade kvarsittande cortex. Några flintor med säkra daterande 

element ingick inte i fyndmaterialet. Ett fynd, F19, skulle möjligen kunna vara ett mikrospån men detta är 

osäkert. Fyndmaterialet i sin helhet ger grovt sett snarare ett neolitiskt intryck. 

 

I ett av schakten påträffades även ett litet, spjälkat fragment av mellanmagrad keramik (F2). Skärvan bör 

vara förhistorisk men går inte närmare att bestämma. I matjorden och sentida anläggningar påträffades 

även fynd från historisk tid. Här fanns bland annat yngre rödgods varav en mynningsskärva med plastisk 

dekor i form av en vågformig, uppvikt kant (F1). Här fanns också huvudet till en kritpipa, dock utan 

urskiljbar klackstämpel.  
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Tolkning och rekommendationer 
Boplatsen RAÄ 65 är en av flera boplatser som ligger i nära anslutning till den stora Siretorpsboplatsen 

RAÄ 61. Mycket lite är känt omkring vad dessa mindre boplatser representerar och hur de står i 

förhållande till den större boplatsen. De lämningar som påträffades vid den aktuella förundersökningen 

var alltför begränsade för att besvara några av dessa frågor. Man kunde dock konstatera att delar av 

boplatsen fortsätter utanför den kända begränsningen. Detta understryker att avgränsningen för de flesta 

av dessa boplatser utgår från ungefärliga inprickningar gjorda under mellankrigstiden. Man bör vara 

medveten om att boplatslämningar kan förekomma även utanför de i FMIS angivna ytorna. 

 

Vid förundersökningen påträffades fyndförande kulturlager, som antagligen utgör en del av RAÄ 65, i den 

södra delen av den aktuella ledningssträckan. Kulturlagret var tunt och har förmodligen till stor del blivit 

bortplöjt. En härdgrop av förhistorisk typ påträffades som även den bör höra samman med boplatsen. 

Man kunde alltså konstatera att fornlämningsområdet fortsätter i åkermarken sydöst om RAÄ 65. 

Förundersökningsområdets norra del präglades däremot av störningar och här saknades bevarade 

boplatslämningar. Schaktets östra sida var dock mer oskadd än den västra och man kan inte utesluta att 

ytterligare boplatslämningar kan finnas i den angränsande åkermarken i öster.  

 

Direkt efter avslutat fältarbete meddelades Länsstyrelsen de preliminära resultaten. I anmälan om slutförd 

undersökning föreslogs att ytterligare arkeologiska insatser inte var nödvändiga inför dragningen av VA-

ledningen. Man bör dock i framtiden vara uppmärksam på att det finns bevarade boplatslämningar i 

åkermarken sydöst om RAÄ 65 och sådana skulle även kunna finnas öster om ledningssträckan. Om 

exploatering sker i dessa områden bör detta föregås av en arkeologisk utredning. 
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Anläggningslista 
A237 

Nedgrävning. Stor recent nedgrävning. Längd i schaktet 4,5 meter, täcker hela schaktets bredd och har en rundad 

form. Fyllning av vitgrå melerad sand med små klickar av gul, lerig silt, liknar fyllning i A304. Fynd av recent keramik 

och tegelfragment. Nedgrävning syntes tydligt under ploglagret i östra schaktprofilen. Partiellt undersökt. 

A254 

Nedgrävning. Recent nedgrävning med stor sten i mitten och större stenar runtom. I plan oval form 2,1 x 1,4 meter 

stor. Fyllning av gråvit, kalkaktig sand. Spår av stenröjning. Partiellt undersökt. 

A271, A283 

Äldre ledningsschakt 

A304 

Nedgrävning. Recent nedgrävning längs den östra schaktsidan. Synlig del av anläggningen 1,7 x 0,6 meter. Fyllning av 

homogen, gråbrun, melerad sand med små klickar av lerig silt, liknar fyllningen i A237. Skär delvis A 315. Djup 

anläggning med tvär nedgrävningskant. Partiellt undersökt, ej grävd i botten. 

A315 

Nedgrävning. Oregelbunden form i ytan, 1,2 x 1,2 meter stor. Flack form i profil med ett djup av enbart 0,10 meter. 

Fyllning av mörkbrun, sotig sand. Skärs delvis av A304. Större sten i ena kanten. Oklart om det är en sentida eller 

förhistorisk anläggning. Grävd till 50%. 

A395 

Nedgrävning. En i ytan rund nedgrävning med diameter av 0,4 meter. Fyllning matjordsaktig, troligen recent. Djup 

0,3 meter. Grävd till 50%. 

A423 

Äldre ledningschakt 

A431 

Härdgrop. I ytan 1,1 x 0,6m med fortsättning in i schaktkanten. I profil lutande sida och plan botten, djup 0,24 

meter. Påträffades i eller under kulturlager i botten av det södra schaktet, nedgrävd i sandig morän med sten. 

Fyllningen bestod av sotig sand med småsten, enstaka skärvig sten. Gav intryck av att vara en förhistorisk 

anläggning. 

 

 

0,4 m

Härdgropen A431 i profil. 

 12



Rutbeskrivningar 
R411  

Provruta 1 x 1 meter som grävdes i det södra schaktets östra del (mittersta rutan). 

Stick 1: 0,1 m tjockt lager med ljusbrun, svagt humös sand med fynd av flinta. Innehöll även småsten. Lagret är 

förmodligen delvis skadat av plöjning och ger med inslaget av småsten karaktär av plogsula. F32-34 

Stick 2: 0,05 m djupt grävt i underliggande opåverkade sandig morän. Ett fynd vid övergång mellan k-lagret och 

alven. F35. 

 

R415 i V 

Provruta 1 x 1 meter som grävdes i det södra schaktets östra del (västra av rutorna). 

Stick 1: 0,1 m tjockt lager med ljusbrun, svagt humös sand med fynd av flinta. Innehöll även småsten. Lagret är 

förmodligen delvis skadat av plöjning och ger med inslaget av småsten karaktär av plogsula. F19-21 

Stick 2: 0,05 m grävt i underliggande opåverkade sandig morän, dock utan fynd. 

 

R419 i Ö 

Provruta 1 x 1 meter som grävdes i det södra schaktets östra del (östra av rutorna). 

Stick 1: 0,1 m tjockt lager med ljusbrun, svagt humös sand med fynd av flinta. Innehöll även småsten. Lagret är 

förmodligen delvis skadat av plöjning och ger med inslaget av småsten karaktär av plogsula. F25-26. 

Stick 2: 0,05 m grävt i underliggande opåverkade sandig morän. Ett fynd vid övergång mellan k-lagret och alven. F24. 
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Fyndlista  
RAÄ 65:1, FU 2010, Siretorp 5:5, 3:33. 
Mjällby sn, Bl. 
BlM dnr:140-0329-10, Acc.nr: BlM 27861 
 
Fnr Intrasis Kontext Fyndmaterial Vikt/g Antal Anmärkning 

1 F 346 A 237 keramik 29 1 yngre rödgods, mynning, brun glasyr 

2 F 344 Schaktfynd keramik 1,6 1 mellanmagrat, reducerat gods, spjälkat 

3 F 334 A 315 flinta 2,1 1 avslag kr. fl. ngt vitpatinerad 

4 F 331 Schaktfynd flinta 5,7 2 avfall kr. fl. 1 eldpåverkad el. vitpatinerad 

5 F 335 A 315 flinta 5,3 1 spån, ryggat ? medialdel eller avfall kr. fl. 

6 F 342 I schaktväggen flinta 2,1 1 avfall kr. fl, ev frostsprängd 

7 F 337 A 304 flinta 14,7 1 avslag kr. fl. m slagbula 

8 F 351 A 271 flinta 136,1 1 kärnfragment, uppfriskn. avslag? 

9 F 352 A 254 flinta 1,8 1 avfall, sydskand. fl. 

10 F 333 I schaktväggen flinta 58,1 1 avfall, sydskand. fl. m kortex, 1 svallad yta 

11 F 348 A 237 keramik 5,6 1 yngre rödgods, mynning, grön piplera 

12 F 349 A 271 flinta 1,3 1 avfall, kr. fl.  

13 F 405 Schaktfynd flinta 17,6 1 avslag kr. fl. m slagbula, kortex 

14 F 345 A 283 flinta 10,3 1 avslag kr. fl. m slagbula, kortex 

15 F 347 A 237 porslin 14,5 1 mkt ljusblå 

16 F 338 Schaktfynd flinta 0,5 1 avfall, kr. fl. 

17   Schaktfynd i matjord piplera 8 1 kritpipa, del av huvudet 

18   Schaktfynd i matjord flinta 48,5 2 avslag sydskand. fl. 1 m kortex 

19   Ruta 415 stick 1 flinta 0,8 1 mikrospån? Distaldel, sydskand fl 

20   Ruta 415 stick 1 flinta 1,6 1 spån, proximaldel, sydskand fl 

21   Ruta 415 stick 1 flinta 12,7 4 avfall sydskand fl. delv eldpåv. Ngt kortex 

22 F 409 Schaktfynd flinta 38,4 1 avslag m kortex. Kr fl 

23 F 409 Schaktfynd flinta 12,1 1 avfall, Kr. fl. "tjongade kanter" 

24   R 419, stick 2 flinta 4,6 1 avfall, Kr. fl 

25   R 419, stick 1 flinta 75,5 5 avslag, Kr. fl. delv m kortex 

26   Ruta 419 stick 1 flinta 3,8 6 avfall/splitter, delvis vitpatinerad 

27 F 408 Schaktfynd flinta 9,5 2 avslag, Sydskand. fl. 

28 F 408 Schaktfynd flinta 3,3 1 avfall, Sydskand.fl. 

29 F 408 Schaktfynd flinta 48,9 1 kärnfragment, uppfriskningsavslag? Kr. fl. 

30 F 406 Schaktfynd flinta 19,2 1 avslag av kärna m ev u-formad retusch på en sida. Kr. fl 

31 F 406 Schaktfynd flinta 10,7 1 avslag. Kr. fl 

32   Ruta 411, stick 1 flinta 35,5 6 avslag, Kr. fl. delv m kortex, vissa vitpatinerade 

33   Ruta 411, stick 1 flinta 35,4 10 avfall/splitter, delvis vitpatinerad, delvis kortex 

34   Ruta 411, stick 1 flinta 11,1 1 kärnfragment, uppfriskningsavslag? Kr. fl. 

35   Ruta 411, stick 2 flinta 6,1 1 avslag, Kr. fl 

36 F 407 Schaktfynd flinta 163,3 1 avslag från flintnodul m kortex. Kr. fl 

37 F 407 Schaktfynd flinta 4,9 1 avslag, Sydskand. fl. 

38 F 407 Schaktfynd flinta 24,4 2 avfall, Kr. fl, vitpatinerad 

Kr. fl. = kristianstadflinta Utgår: F332, F336, F339, F341, F343, F350 

Sydskand fl = Sydskandinavisk flinta  

avslag = slagbula och/eller plattform  
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