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Figur 1. Blekinge med utrednings- och förundersökningsområdet markerat. 

  
 

 

Figur 2. Terrängkarta med sträckningen för GC-vägen markerad med rött.
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Figur 3. Den arkeologiska tidskartan. 
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Sammanfattning 

 
Den aktuella utredningen genomfördes 28/9 och 29/9 2016. 
Sammanlagt drogs 29 sökschakt, vilket motsvarade en yta om cirka 761 m2. Vid 
schaktningen framkom 51 anläggningar bestående av 26 stolphål, 11 härdar, 8 
gropar och 4 rännor samt 2 kulturlager. Vidare påträffades lösfynd bestående av 
21 keramikskärvor, varav 19 hade en förhistorisk karaktär och två var från nyare 
tid. Dessutom framkom en bränd flinta och ett avslag/avfall av bergart (se figur 
5). Resultatet av utredningen visade på två områden med förtätning av anlägg-
ningar. Dessa ytor förordades för en förundersökning, vilken kom att genomfö-
ras 2017. 
 
Förundersökningen genomfördes mellan 26/6 och 29/6 2017. 
Vid denna undersökning togs tre schakt upp. Ett schakt grävdes i norr, motsva-
rande den norra förtätningen, och två i söder, motsvarande den södra förtätning-
en. De tre schakten hade en sammanlagd yta av cirka 835 m2. Vid undersökning-
en påträffades 89 anläggningar bestående av 44 stolphål, 23 gropar, 12 härdar, 4 
rännor, 1 kokgrop och en trolig ugnsrest samt 4 delar av ett kulturlager. Fynden 
utgjordes till största delen av keramikskärvor (46 st.), men även en del flinta (9 
st.), bränd lera (10 st) samt 1 avslag/avfall av bergart och 1 avslag/avfall av 
kvarts. Den största mängden av anläggningar och fynd framkom inom den södra 
delen av undersökningsområdet. 
Inga huskonstruktioner kunde konstateras, utan områdena får betraktas som ar-
betsytor inom boplatser.  
Makrofossilanalysen gav bland annat fynd av skalkorn, vilket antyder att det före-
kommit jordbruk i närområdet.  
Det sammanlagda resultatet av keramikanalysen och 14C-dateringen visar att man 
har utnyttjat områdena under förromersk järnålder. 
Inga vidare undersökningar förordas. 
 

Bakgrund 

 
Utredningen och förundersökningen är utförda i enlighet med 2 kap. 11 & 13 § 
KML och enligt länsstyrelsen beslut (Lst dnr. 431-626-16 med beslutsdatum 
2016-04-27 för utredningen och Lst dnr. 431-3867-17 med beslutsdatum 2017-
05-31 avseende förundersökningen). Syftet med de arkeologiska insatserna var att 
skapa ett underlag för Länsstyrelsens hantering av fornlämningssituationen inför 
Trafikverkets planerade anäggande av en GC-väg mellan Listerby och Johan-
nishus i Ronneby kommun. 
Det arkeologiska arbetet var inriktat på att inom den planerade sträckningen klar-
lägga eventuella fornlämningars utbredning samt deras karaktär, bevaringsförhål-
landen och dateringar.  
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Utredning såväl som förundersökning utfördes som samarbetsprojekt mellan 
Blekinge museum och Sydsvensk Arkeologi AB, där Blekinge museum var ansva-
rig institution och Sydsvensk Arkeologi AB deltog vid utredningen samt var pro-
jektledare vid förundersökningen. 
 

Topografi och fornlämningsmiljö 

Det aktuella utrednings- och förundersökningsområdet ligger i den uppodlade 
dalgången kring Listerbyån och alldeles öster om själva ån, cirka 15 m.ö.h. 
Fornlämningsbeståndet på höjdlägena öster och väster om ån består av ett flertal 
kända rösen och stensättningar samt fossil åkermark (se figur 4). Det aktuella 
kunskapsläget utgår i synnerhet från inventeringsinsatser emedan den grävande 
arkeologin hittills har varit mycket begränsad i närområdet. Vid utredningen på-
träffades dessutom två områden med boplatslämningar bestående av främst gro-
par, härdar och stolphål samt fynd av slagen flinta och förhistorisk keramik (se 
utredningsresultatet resp. figur 5). 
 

 

Figur 4. Fornlämningar (rösen, stensättningar och fossil åkermark) markerade med rött och förundersök-
ningsytorna med blått.  
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Syfte och frågeställning 

Utredningens och förundersökningens syfte utgick från länsstyrelsens förfråg-
ningsunderlag, och resultatet skulle utgöra underlag för vidare hantering av ären-
det enligt KML. Syftet med insatserna var att påvisa huruvida planerad exploate-
ring kommer att påverka under mark dolda spår av fornlämningar. De frågor som 
i övrigt skulle besvaras var huruvida sådana eventuella spår kan relateras till redan 
kända lämningar såväl som landskapsavsnittet som helhet. 

Arbets- och metodbeskrivning 

Inom ramen för den arkeologiska utredningen utfördes initialt en övergripande 
kart- och arkivstudie. Därefter följde sökschaktsgrävning, varvid det drogs 7-800  
m sökschakt med 1,7 meters skopbredd. Sökschaktningen koncentrerades till de 
antikvariskt mest lovande lägena i terrängen. Schakten var mellan cirka 5 och 150 
m långa och schaktningen inriktades på att avgränsa eventuella fornlämningar. 
Framkomna lager och anläggningar rensades för hand. Schakt och påträffade an-
läggningar såväl som fynd mättes in med GPS, och schakt respektive anlägg-
ningsbestånd finns redovisade på planritningar nedan (fig.5-12). Övrig doku-
mentation skedde genom beskrivningar och fotografering. 
Den arkeologiska förundersökningen baserades på resultaten från utredningen, 
vilket innebar att två områden skulle banas av. Område 1 motsvarade en yta av 
cirka 1 560 m2 och område 2 en yta av cirka 240 m2. Efter avbaningen rensades 
samtliga lämningar fram för hand och plandokumenterades genom inmätning 
med RTK-GPS. Dokumentation skedde i övrigt genom schakt- och kontextbe-
skrivning och fotografering med digitalkamera. Ett urval av fornlämningarna un-
dersöktes därefter genom handgrävning med skärslev och/eller spade, och do-
kumenterades genom sektionsritningar och fotografering. I ett urval av anlägg-
ningarna insamlades jordprover för makrofossilanalys och träkolsprover för 
vedartsanalys. En del av det analyserade materialet sändes därefter vidare för 14C- 
datering. Fyndinsamlingen inriktades på tillvaratagande av framkomna lösfynd 
liksom fynd från undersökta anläggningar. Efter överenskommelse med Länssty-
relsen, kunde rapporterna från såväl utredning som förundersökning redovisas i 
föreliggande, samlade volym.  
 
 

Resultat 

Utredningen, steg 2 

 
Vid schaktningen drogs sammanlagt 29 sökschakt med en sammanlagd yta av 761 
m2. Längden på utredningsschakten var mellan tre och 155 m. I norra och södra 
delen var de relativt korta, då det endast framkom en mindre antal anläggningar 
inom dessa sträckor (figur 5). Matjorden var upp till 0,3 m tjock, men plöjningen 
hade på flera ställen gått ända ner i alven. Alven bestod i huvudsak av sand, som 
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kunde vara siltig eller lerig. Det tunna matjordstäcket gjorde att en del anlägg-
ningar var mycket tunna och svåra att upptäcka, och troligen har en del helt en-
kelt plöjts bort. Sammanlagt upptäcktes 51 anläggningar bestående av 26 stolphål, 
11 härdar, åtta gropar och fyra rännor samt delar av två kulturlager. Fynden ut-
gjordes till största delen av mindre keramikfragment, men det fanns också ett 
avslag/avfall av bergart och ett av flinta. 
  
Den mellersta delen utgjordes av åtta schakt, vilka hade en varierande längd mel-
lan 10 och 155 m. Vissa delar var hårt plöjda och alven bestod till största delen av 
sand. Inom detta område framkom de flesta av de under utredningen påträffade 
anläggningarna, 37 st., liksom samtliga fynd. Anläggningarna utgjordes av 21 
stolphål, fem gropar, fem härdar, fyra rännor och två delar av kulturlager. Samt-
liga fynd (lösfynd) påträffades också inom denna yta (se figur 6, 7, 8 och tabell 1). 
 

Schakt Stolphål Härd Grop Ränna Kulturlager Fynd 

OS323  4  1  10 

OS363 4      

OS465 6 1    1 

OS603 8  4 1 1 4 

OS677    2   

OS706 1    1  

OS732 2  1    

Summa 21 5 5 3 2 15 

Tabell 1. Anläggningar och fynd i de mellersta schakten. 

 

OS323 låg längst i söder och var cirka 83 m långt. Det innehöll fem anläggningar 
(fyra härdar och en ränna), som var jämnt fördelade över ytan. Dessutom fanns 9 
keramikfynd och 1 avslag/avfall av bergart. 

OS363 låg i söder och var endast 11 m långt och innehöll fyra stolphål. 

OS465 var placerat i den mellersta delen och var hela 155 m lång. Det innehöll 
sex stolphål och en härd samt ett keramikfynd, vilka främst var koncentrerade till 
den södra delen av schaktet. 

OS603 låg också i den mellersta delen och var cirka 50 m långt. Detta schakt var 
det som innehöll flest anläggningar med åtta stolphål, fyra gropar, en ränna och 
en bit kulturlager. Dessutom på träffades tre keramikfynd och ett fynd av flinta. 

OS677 låg i norr och var omkring 54 m långt samt innehöll endast två rännor i 
mittdelen av schaktet. 

OS706 låg också i norr, var cirka 30 m långt, innehöll en cirka 2 m lång del av ett 
kulturlager och ett stolphål belägna i den södra delen. 
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OS732 låg längst i norr och var omkring 28 m långt och innehöll två stolphål och 
en grop, vilka var placerade i den norra halvan. 

 

Fynd 

Sammanlagt påträffades 15 lösfynd bestående a 13 keramikfragment, ett av-
slag/avfall av flinta och ett avslag/avfall i bergart. Fynden påträffades i tre av 
schakten. Flest fynd kom i schakt OS323, längst i söder, vilket genererade tio ke-
ramikfynd och ett bergartsfynd. Lite längre norrut fanns i schaktet OS465 en ke-
ramikskärva, vilken hade en datering till nyare tid. Ytterligare ett stycke längre 
norrut påträffades tre keramikfynd och ett fynd av flinta i schaktet OS603. 
 
Föremålen av keramik var i de flesta fallen mycket fragmentariska och bestod av 
sammanlagt 21 små skärvor, vilka tillsammans vägde 79 g. De hade i de flesta fall 
en allmän förhistorisk karaktär. En mynningsskärva (Fnr.12) hade en profilerad 
mynningskant, vilket daterar den till perioden förromersk/romersk järnålder. 
Detta kan också vara en datering som gäller för de övriga förhistoriska skärvorna. 
 
Flintan bestod av ett bränt avslag/avfall om 1 g (Fnr.14). 
 
Bergarten utgjordes av ett avslag/avfall som vägde 14 g (Fnr.15). 
 

Sammanfattande resultatet av utredningen 

Sträckan för GC-vägen innehöll inom den mellersta delen fornlämningsspår i 
form av anläggningar och fynd. Dessa var utspridda längs sträckningen, men 
inom två områden var de mer koncentrerade, vilket tolkades som rester av två 
boplatser med stolphål, härdar, gropar och rännor samt två delar av kulturlager.  
Här framkom fynd, främst i form av keramik. Den södra boplatsen låg öster om 
och alldeles invid en krök av Listerbyån. Den norra platsen låg också öster om 
ån, men lite längre ifrån densamma, och något högre. Platserna gav ingen säker 
datering, men en keramikskärva gavs en sannolik till förromersk/romersk järnål-
der, vilket tolkades kunna vara en datering för de bägge boplatserna. 
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Figur 5. Utredningsschakten i gult och förundersökningsområdena i rött. 
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Figur 6. Schakten från utredningens mellersta del. 
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Figur 7. FU-förslag område 1, markerat med blå linje. 

 



 
 
 
 

8 

 

Figur 8. FU-förslag område 2, markerat med blå linje. 

 



 
 

9 
   

 

Baserat på utredningens resultat av påträffade anläggningar och fynd föreslogs en 
arkeologisk förundersökning inom två områden i utredningsområdets mellersta 
del: 
 
Område 1, den södra ytan, utgjordes av stora delar av OS323 och hela OS363 
samt den södra delen av OS465 (se figur 7). 
 
Område 2, den norra ytan, bestod av norra halvan av OS603 (se figur 8). 
 

Resultat 

Förundersökningen 

 
Vid förundersökningen var det tänkt att två områden skulle undersökas, och ve-
getation och en stenmur gjorde att det var lämpligast att dela upp område 1 i två 
ytor, 1A och 1B. Område 2 undersöktes som planerat. Totalt uppgick den 
framschaktade ytan till 835 m2.  
 

Område 1A 

Ytan låg cirka 50 m öster om Listerbyån. Området schaktades av i två omgångar, 
och den sammanlagda ytan uppgick till 412 m2 (figur 9).  
Matjorden var cirka 0,3 m tjock och alven bestod av sand, vilken bitvis kunde 
vara något siltig och mot söder blev lerig. Längs den östra kanten, mot vägen, var 
ytan störd av en nergrävning för en vattenledning, varför det i stort sett endast 
schaktades av till där störningen började. Ett par moderna diken från denna stör-
ning löpte även tvärs över undersökningsytan.  
Vid schaktningen upptäcktes 16 anläggningar bestående av härdar, stolphål och 
gropar, och det framkom även lösfynd av keramik, flinta och bränd lera samt 1 
avslag/avfall av kvarts. 
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Foto 1. Område 1A mot norr. 

Anläggningar 

Sammanlagt påträffades 16 anläggningar bestående av åtta härdar, sex stolphål 
och två gropar (bilaga 3). Stolphålen hade i ytan en fyllning av gråbrun humös 
sand, och storleken varierade mellan 0,13 m i diameter och 0,48 x 0,30 m. Inget 
av stolphålen blev undersökta. De två groparna var 0,88 x 0,69 respektive 0,51 x 
0,34 m stora och hade gråbrun humös sand i ytan. Ingen av dem blev undersökta, 
men en liten keramikskärva om 1 g (Fnr.8) påträffades i ytan av den ena, 
AG1067. 
 
 

Härdar 
Inom undersökningsytan fanns åtta härdar, vilka i regel var avlånga och hade en 
storlek mellan 0,64 m i diameter och 3,37 x 1,77 m. Fyllningen bestod i ytan av 
humös silt med varierande sotighet. Två av härdarna blev undersökta.  
AH1003 hade avlång form och mätte 1,94 x 1 m. Fyllningen bestod av brungrå, 
kraftigt sotbemängd silt som var upp mot 0,11 m tjock. Fyllningen var mycket 
tunn mot mitten av härden och det kan tänkas att anläggningen egentligen utgörs 
av två härdar (foto 2). I den östra delen påträffades en keramikskärva om 1 g, 
Fnr.3, och här togs också ett makrofossilprov, PM2192. Provet innehöll träkol 
av björk och tall (se analys nedan). 
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Foto 2. AH1003 mot norr. Område 1A. 
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Figur 9. Anläggningar och fynd inom område 1A 
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AH1757 gick in under den västra schaktkanten och hade en synlig storlek av 0,91  
x 0,28 m samt en avlång, rundad form. Fyllningen var 0,12 m tjock och bestod av 
sotig silt med inslag av skörbränd sten. I härden togs ett makrofossilprov, 
PM2193, som bland annat innehöll skalkorn, vilket daterades till tidigneolitikum 
(se analys nedan). Det är dock osäkert om detta skalkorn ska knytas till härden 
eller om härden verkligen är en anläggning som har en avvikande datering än de 
övriga.  
 

Fynd 

 
Inom område 1A påträffades lösfynd av keramik, bränd lera, flinta och kvarts, 
vilka mättes in som 23 fyndenheter (se figur 9). Ytterligare två fynd påträffades i 
anläggningar. Den övervägande delen av fynden bestod av keramik medan de 
övriga kategorierna förekom i en mindre mängd (bilaga 4). 
 
Keramiken bestod av 22 skärvor, vilka tillsammans vägde 89 g. De flesta var 
mycket fragmentariska och var av en allmänt förhistorisk karaktär. En del var 
ganska grovt magrade och kan kanske knytas till förromersk/romersk järnålder. 
Ett av fynden påträffades i en härd, AH1003, och ett i gropen AG1067. 
 
Bränd lera förekom i form av fyra fragment med en sammanlagd vikt om 27 g. 
 
Flintan utgjordes av fyra avslag/avfall med en sammanlagd vikt av 20 g. Två av 
avslagen, varav ett hade ett spånliknande utseende, bestod av senonflinta, medan 
de andra var av lokal flinta. 
 
Kvarts påträffades i form av två små avslag, vilka tillsammans endast vägde 1 g. 
 

Material Typ Antal Vikt Anmärkning 

Keramik Skärva 22 89 Varav 2 moderna med vikt av 42 g  

Bränd Lera Fragment 4 27  

Flinta Avslag/avfall 4 20 2 av senon, varav ett spånliknande 

Kvarts Avslag/avfall 2 1  

Tabell 2. Fynd inom Yta 1A. 

Provanalyser 

 
Makrofossilprover  

 
Inom ytan togs två markofossilprover, PM2192 och PM2193, i härden AH1003 
respektive i härden AH1757. 
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PM2192 togs i härden AH1003 och innehöll träkol av björk och enstaka bitar av 
träkol från tall (Gustafsson, bilaga 6). 
 
PM2193 togs i härden AH1757 och innehöll en hel del recent växtmaterial men 
dessutom förkolnade kärnor av skalkorn. Stefan Gustafsson menar att detta visar 
på odling på gödslad och väl bearbetad åker. Materialet tyder även på att det bör 
ha funnits en gård i närheten (Gustafsson, bilaga 6).  
 

 

 

 

14C-analys 
Ur jordprovet från härden AH1757 valdes material ut för 14C-analys (Possnert & 
Beckel, bilaga 7). 
 
Ua-56955 bestod av skalkornet från AH1757 (PM2193) vilket 14C-daterades till 

4850 33 BP, som med 2 sigma representerar 3 710 – 3 620 respektive 3 580 – 3 
530 BC. Denna datering motsvarar tidigneolitikum period I. 
 
 

Sammanfattande resultat från område 1A 

Detta område sluttade svagt mot söder och alven var där lerigare än inom övriga 
områden. Det var det område som innehöll flest härdar, åtta stycken, medan här i 
övrigt fanns sex stolphål och två gropar. Två av härdarna undersöktes, och den 
ena innehöll träkol och den andra skalkorn, vilket daterades till tidigneolitikum 
period I. Område 1A var den yta inom undersökningsområdet som innehöll flest 
lösfynd och då framför allt keramikskärvor. Denna främst härdbemängda yta, 
uppvisade en utspridd anläggningsbild. 
Det är osäkert om dateringen av skalkornen är representativ för härdarna eller 
om anläggningarna i stället kan knytas samman motsvarande anläggningsbestånd 
från område 1B, vilket troligen dateras till förromersk järnålder. 
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Figur 10. Yta 1B med anläggningar och fynd. I texten nämnda anläggningar numrerade. 
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 Område 1B 

Ytan låg knappt 40 m öster om Listerbyån och schaktytan uppgick till cirka 293 
m2 (figur 10, 11).  
Matjorden var cirka 0,3 m tjock och alven bestod av sand, vilken ställvis var nå-
got siltig eller lerig. Längs den östra kanten, mot vägen, var ytan även här störd av 
tidigare nedgrävning för vattenrör, varför det i stort sett endast schaktades av till 
kanten av störningen. 
Vid schaktningen upptäcktes 48 anläggningar bestående av stolphål, gropar, här-
dar, rännor, en kokgrop, kulturlager och en trolig ugn. Här påträffades lösfynd av 
keramik, flinta och bränd lera, en slipsten av bergart och ett avslag/avfall av 
kvarts. 

 

Foto 3. Område 1B mot N. 

Anläggningar 

De 49 anläggningarna utgjordes av 21 stolphål, 17 gropar, fyra härdar, två rännor, 
en kokgrop och två kulturlagerrester. Dessutom fanns en anläggning som tolka-
des som en möjlig ugn (bilaga 3).  
 

Stolphål 
Stolphålen hade i ytan en fyllning av gråbrun, ibland mörkgrå, humös sand. Sex 
av stolphålen undersöktes. 
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AS1328 var ovalt samt 0,56 x 0,44 m stort och 0,17 djupt. Fyllningen bestod av 
brungrå humös sand med ett rikligt inslag av skörbränd sten och sot. Anläggning-
en tolkas som ett stenskott stolphål, men det skulle också kunna röra sig om en 
mindre grop. 
AS1529 hade en diameter på 0,3 m och var 0,24 m djupt. Fyllningen utgjordes av 
mörk gråbrun humös sand med enstaka skörbränd sten. Anläggningen tolkas som 
ett stenskott stolphål. 
AS1539 hade en diameter på 0,24 m och var 0,1 m djupt. Fyllningen bestod av 
gråbrun humös sand. Anläggningen tolkas som ett stolphål som har med rännan 
AR1651 att göra, möjligen kan det vara en fortsättning av denna. 
AS1557 hade en diameter på 0,3 m och var 0,19 m djupt samt hade en fyllning av 
gråbrun humös sand. 
AS2159 hade en diameter på 0,28 m och var 0,14 m djupt. Fyllningen bestod av 
gråbrun humös sand. Stolphålet ligger i direkt anslutning till rännan AR2111. 
AS2176 var 0,29 m i diameter och hade ett djup på 0,36 m. Fyllningen utgjorde av 
mörk gråbrun humös sand. Stolphålet ligger i kanten av kulturlagret AL1565. 
Det gick inte att avgöra om stolphålen ingick i någon direkt konstruktion då den 
undersökta ytan var så smal att större konstruktioner som hus inte gick att be-
lägga.  De skulle kunna ha ett samband med rännorna AR1651 och AR2111 
och/eller kulturlagret AL1565. 
 

Foto 4. AG1250 med AU1814 mot norr. 
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Gropar 
Inom området fanns 17 gropar, vilka var spridda över hela ytan. De hade en stor-
lek som varierade mellan 0,34 x 0,27 och 2,05 x 1,15 m och formen varierade 
mellan rund och oval. Fyllningen skiftade i ytan mellan brungrå och mörk grå-
brun humös sand. Sju av groparna kom att undersökas. 
AG1250 låg i den södra halvan av ytan, hade en oval form och var 2,05 x 1,15 m 
stor. Fyllningen bestod av gråbrun humös sand. Mot mitten fanns en nergrävd 
anläggning, vilken tolkades som en eventuell ugnsrest (AU1814). Det kan kanske 
röra sig om en och samma anläggning, men då med olika fyllningar (foto 4). 
AG1267 låg precis söder om AG1250. Den hade oval form och storleken var 1 x 
0,6 m och djupet 0,12 m. Fyllningen utgjorde av brungrå humös sand. I gropen 
togs ett makrofossilprov, PM2188, vilket innehöll små mängder av träkol från 
björk och hassel (Gustafsson, bilaga 6). 
AG1337 låg i sydvästra delen och mätte 0,7 x 0,6 m samt hade en oval form. Fyll-
ningen bestod av mörk gråbrun humös sand med mycket skörbränd sten. An-
läggningen var 0,18 m djup och vid kanten påträffades ett ytfynd, Fnr.18, bestå-
ende av två keramikfragment, vilka vägde 1 g. I gropen togs också ett makrofos-
silprov, PM2189, vilket innehöll träkol från björk och tall (Gustafsson, bilaga 6).  
AG1663 fanns i den mellersta delen och var rund med måtten 0,67 x 0,5 m, men 
gick in i västra schaktkanten. Fyllningen som, var 0,12 m djup, bestod av gråbrun 
humös sand. I gropen fanns ett avslag i senonflinta, som vägde 1 g (Fnr.48). 
AG2138 låg också i den mellersta delen och under kulturlagret AL1565. Gropen 
hade en diameter på 0,51 m och var 0,8 m djup samt hade en fyllning av gråbrun 
humös sand. Gropen innehöll ett kvartsavslag, som vägde fem g (Fnr.50). An-
läggningen kan möjligtvis vara en fördjupning av kulturlagret. 
AG2148 fanns också under AL1565. Gropen var oval med måtten 0,5 x 0,35 m. 
Den hade en fyllning av mörk gråbrun humös sand och var 0,24 m djup.  I gro-
pen togs också ett makrofossilprov, PM2186, vilket innehöll små mängder av 
träkol och bark eller näver, som ej gick att artbestämma (Gustafsson, bilaga 6).  
Anläggningen tolkas som en grop under kulturlagret, men skulle också kunna 
vara en fördjupning av detta lager. 
AG2168 påträffades vid kanten och under härden AH1637 samt under kulturlag-
ret AL1565. Den hade en fyllning av gråbrun humös sand och formen var rund. 
Diametern var 0,41 m och djupet 0,16. Anläggningen tolkas som en grop eller 
möjligtvis en fördjupning i kulturlagret. 
AG1394 låg i norra delen av ytan, men kom aldrig att undersökas. På ytan påträf-
fades två mindre keramikskärvor, vilka vägde 1 g tillsammans (Fnr.22). 
AG1316 fanns i den södra delen. Denna grop undersöktes inte, men i ytan påträf-
fades fynd av en keramikskärva som vägde 1 g (Fnr.19) och fynd av två bitar 
bränd lera som vägde tre g (Fnr.32). 
Groparna var relativt fyndlösa, varför det var svårt att tolka deras funktion och 
datering. Några av dem kan kanske tolkas som fördjupningar av kulturlagret 
AL1565, medan några av de mindre skulle kunna vara rester av stolphål. 
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Kokgrop 
I södra delen av ytan fanns en anläggning, som tolkades som en kokgrop, 
AG1238. Den låg alldeles öster om gropen AG1250, med den eventuella ugnen 
AU1814 och hade en oval form med måtten 1,01 x 0,86 m samt ett djup av 0,3 
m. Fyllningen bestod av brungrå humös sand med inslag av sot och mycket skör-
bränd sten. Anläggningen skulle eventuellt kunna ha ett samband med ugnen 
(foto 5). 
 

Foto 5. AG1238 mot SSV. Gropen AG1250 och ugnen AU1814 ses till höger. 

Härdar 
Inom ytan framkom fyra härdar och två av dem låg i dess norra del. Härdarna 
undersöktes inte, men var 0,45 m i diameter respektive 1 x 0,58 m stora. I den 
mellersta delen av ytan fanns två härdar, vilka kom att undersökas. 
 
AH1479 var 1,7 m i diameter och undersöktes till 25 %. Fyllningen bestod av ett 
0,08 m tjockt lager med sotig sand med skörbränd sten. Över detta fanns ett upp 
till 0,07 m tjockt lager med matjord (foto 6). 
AH1637 låg vid den västra schaktkanten och fortsatte in i denna. Formen var 
rundad och länden var 1,34 m lång och av bredden syntes 0,88 m innan den för-
svann in i schaktkanten. Fyllningen bestod av svart sotig humös sand med en-
staka skörbrända stenar och var upp till 0,09 m tjock. Bitvis var härden överlag-
rad av ett tunt lager lerig sand. Härden skar i sin tur ner i kulturlagret AL1565 
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(foto 7). I härden fanns fynd av ett flintavslag, som vägde 1 g (Fnr.46). Det togs 
också ett makrofossilprov, PM2185, vilket innehöll mycket träkol från hassel 
samt små mängder av träkol från björk och tall (Gustafsson, bilaga 6).  

Foto 6. AH1479 mot norr. 

 

Foto 7. AH1637 till höger, AL1565 till vänster med gropar, stolphål och ränna framför. Från vänster sett 
AG2138, AG2148, AS1557, AR2111, AG2168 och AS2176, Fotot taget mot V. 
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Rännor 
I mellersta delen av ytan fanns två rännor, invid härdarna och kulturlagerresterna. 
AR1651 låg mellan de båda härdarna. Den hade nordvästlig-sydöstlig riktning och 
gick in i västra schaktkanten. Den var 1,44 m lång och hade en största bredd av 
0,47 m samt var 0,16 m. Fyllningen bestod av gråbrun humös sand. Den innehöll 
ett flintavslag som vägde 26 g (Fnr.47). 
AR2111 låg under västra kanten av kulturlagret AL1565. Den hade en avlång, 
något oregelbunden form och nordöstlig-sydvästlig orientering. Längden var 1,8 
m, bredden mellan 0,45 och 0,3 m samt djupet 0,15 m. Ett tvärsnitt grävdes och 
fyllningen utgjordes av gråbrun humös sand. 
 
Rännorna kan eventuellt, tillsammans med stolphål ha ingått i någon form av 
konstruktion runt en av härdarna.  

Kulturlager 
Vid rännorna i mellersta delen av ytan fanns rester av två kulturlager. De låg end-
ast 0,8 m ifrån varandra och kan mycket väl representera ett och samma lager. 
AL1565 låg invid den västra schaktkanten och fortsatte in i denna (se foto 7). Det 
hade en oregelbundet rundad form och i nord-sydlig riktning en längd om 2,67 
m. I öst-västlig riktning var det 1,4 m brett fram till schaktkanten. Det hade en 
fyllning av ljusgrå humös sand, som var 0,1-0,18 tjock. Kulturlagret överlagrades i 
norr av härden AH1637. I norr överlagrade kulturlagret gropen AG2168 och 
stolphålet AS2176. I söder överlagrade det groparna AG2138 och AG2148 och i 
öster rännan AR2111. Fynden i kulturlagret bestod av fyra keramikskärvor, vilka 
tillsammans vägde åtta g (Fnr.28). En av skärvorna var en mynningsbit, som uti-
från sin profilering kan dateras till förromersk/romersk järnålder. Dessutom på-
träffades här ett förmodat slipstensfragment av bergart, vilket vägde 193 g 
(Fnr.38), ett avslag i bergart med knivliknande egg med vikten 25 g (Fnr.39) samt 
ett flintavslag, som vägde två g (Fnr.45). 
AL1613 låg strax nordost om AL1565, hade en oregelbundet rundad form och 
mätte 1,6 x 1,55 m. Lagret hade i ytan en liknande fyllning som AL1565, men 
kom aldrig att undersökas. 
Lagren skulle utifrån sin överensstämmande fyllning kunna tolkas som två delar 
av ett och samma lager. 
 

Ugn 
I södra delen, cirka sex m söder om kulturlagret AL1565 påträffades en anlägg-
ning, AU1814, vilken skulle kunna utgöra resterna av en ugn. Den såg ut att vara 
nedgrävd i centrala delen av en grop, AG1250, och var 1,15 m lång och 0,9 m 
bred (se foto 4). Fyllningen bestod av mörk gråbrun humös sand med enstaka 
skörbrända stenar mot toppen och en tjocklek av omkring 0,2 m. I mitten fanns 
överst ett tunt lager av orangefärgad sand. Det var upp mot 0,05 m tjockt och 
innehöll enstaka mycket små fragment av bränd lera. En bit om ett g. togs tillvara 
(Fnr.37). Även makrofossilprov insamlades i det mörka lagret, (PM2187), och 
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provet innehöll små mängder av träkol från tall (Gustafsson, bilaga 6). Detta trä-
kol daterades med 2 sigma till 8 330 – 8 230 BC, vilket motsvarar mesolitisk Mag-
lemosekultur (Possnert & Beckel, bilaga 7). Denna datering kan dock inte ses 
som en datering av den eventuella ugnen, utan träkolet från tall måste vara en 
inblandning av äldre material. 
Anläggningen tolkas dock som en möjlig ugn baserat på det orangefärgade lagret 
med fragment av bränd lera. Däremot går det inte att avgöra vilken typ av ugn 
det rört sig om. 
 

Fynd 

Inom område 1B påträffades lösfynd av keramik och bränd lera, vilka mättes in 
(se figur 10). Dessutom fanns fynd bestående av keramik, bränd lera, flinta, 
bergart och kvarts i undersökta anläggningar. Den övervägande delen bestod av 
keramik medan de övriga kategorierna förekom i en mindre mängd (bilaga 4). 
 
Keramiken bestod av 21 skärvor vilka tillsammans vägde 29 g. De var mycket 
fragmentariska och en del var tämligen grovt magrade. De hade förhistorisk ka-
raktär, och en mynningsskärva kunde utifrån formen troligen dateras till förro-
mersk-romersk järnålder.  
 
Bränd lera förekom i form av fyra fragment med en sammanlagd vikt av 6 g. 
 
Flintan utgjordes av fem avslag/avfall med en sammanlagd vikt av 46 g. Ett av 
avslagen var av senonflinta, medan de övriga var av Kristianstadflinta. 
 
Bergart förekom i två fall. Ett av fynden hade en slipad yta, vilket antyder att det 
rör sig om en bit av en slipsten eller möjligen ett fragment av en malsten. Den 
vägde 193 g. Det andra var ett avslag med knivliknande egg, som vägde 25 g. 
 
Kvarts påträffades i form av ett avslag, som vägde fem g. 
 
 

Material Typ Antal Vikt Anmärkning 

Keramik Skärva 21 29  

Bränd Lera Fragment 4 6  

Flinta Avslag/avfall 5 46 1 av senon 

Bergart Slipsten, avslag 2 218 Knivliknande avslag 

Kvart Avslag/avfall 1 5  

Tabell 3. Fynd inom yta 1B. 
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Provanalyser 

 
Makrofossilprover 

 
Inom ytan togs fem markofossilprover, tre i olika gropar, ett i en härd och ett i 
den förmodade ugnen (Gustafsson, bilaga 6). 
 
PM2185 togs i härden AH1637 och innehöll träkol från hassel, björk och tall. 
 
PM2186 togs i gropen AG2148 och innehöll obestämbart träkol samt bark eller 
näver. 
 
PM2187 togs i ugnen AU1814 och innehöll små mängder av träkol från tall. 
 
PM2188 togs i gropen AG1267 och innehöll små mängder av träkol från björk 
och hassel. 
 
PM2189 togs i gropen AG1337 och innehöll större bitar av träkol från björk och 
mindre tallfragment. 
 

14C-analys 
Utifrån makrofossilanalysen valdes två prover ut för 14C-analys (Possnert & 
Beckel, bilaga 7). 
 
Ua-56952 bestod av träkol av hassel (PM2185) från härden AH1637 och fick 

dateringen 2 231 30 BP, som med 2 Sigma motsvarar 390 – 200 BC, d.v.s. för-
romersk järnålder. 
 
Ua-56953 utgjordes av träkol av tall (PM2187) från ugnen AU1814, som fick 
dateringen 9 077±38 BC, vilket med 2 Sigma motsvarar 8 330 – 8 230 BC, d.v.s. 
mesolitisk Maglemosekultur.  
 
 

Sammanfattande resultat för område 1B 

Område 1B var det område som innehöll flest anläggningar. Här fanns 21 stolp-
hål, av vilka inga dock kunde knytas till någon konstruktion. Den centrala delen 
(figur 11) var mest intressant, med flera anläggningar som skulle kunna tyda på 
ett arbetsområde. Här fanns två större härdar med intilliggande kulturlagerrester 
och två närbelägna rännor. Inom denna yta fanns även gropar och stolphål, av 
vilka en del var nergrävda i eller fanns under den ena kulturlagerresten och en av 
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rännorna. Rännorna, stolphålen och groparna omgärdade en av härdarna liksom 
den ena kulturlagerresten, och de skulle kunna ha ingått i någon slags konstrukt-
ion kring härden. Då undersökningsytan är relativt smal är detta ett antagande 
som inte har kunnat beläggas med säkerhet. Alldeles söder om dessa anläggningar 
fanns en anläggning, som tolkas som en kokgrop såväl som en anläggning som 
skulle kunna vara resterna av en ugn, baserat på dess orange färgning och fynd av 
smulig, bränd lera. De sistnämnda anläggningarna får också anses tillhöra det 
möjliga arbetsområdet. 
Fynd av en mynningskärva i en grop i den mellersta delen blev daterad till förro-
mersk/romersk järnålder. 
Området var det, inom vilket det togs flest makrofossilprov, och dessa visade på 
förekomst av träkol från björk, hassel och tall samt bitar av bark eller näver. 14C-
analysen gav dateringar till mesolitikum och förromersk järnålder, varav den se-
nare är den rimligaste, vilket också kan stödjas av fynden. 
Ytan får alltså tolkas som ett arbetsområde med en trolig datering till förromersk 
järnålder. 

 

Figur 11. Mellersta delen av område 1B. Nämnda anläggningar markerade. 



 
 

25 
   

 
 
 

Figur 12. Område 2 med nämnda anläggningsnummer. 
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Område 2 

Området låg cirka 140 m öster om Listerbyån, och utgjordes av en yta om 293 m2 

(foto 8). Matjorden var här upp emot 0,3 m tjock och alven bestod av ställvis sil-
tig sand. Bitvis var marken hårt plöjd varför anläggningar kunde vara svåra att se, 
och delar av anläggningsbeståndet från utredningen gick ej att återfinna. Några av 
anläggningarna var tämligen flammiga och lagerrester kunde vara utdragna och 
svåravgränsade. Längs den östra kanten, mot vägen, var undersökningsytan störd 
av tidigare nedgrävning för en vattenledning, vilket begränsade avbaningen i 
denna riktning. 

Foto 8. Område 2 mot S. 

 

Vid schaktningen upptäcktes 25 anläggningar bestående av stolphål, gropar, rän-
nor och kulturlagerrester. Några lösfynd av keramik och bränd lera påträffades 
(figur 12). 

Anläggningar 

De sammanlagt 25 anläggningarna bestod av 17 stolphål, fyra gropar, två rännor 
samt två kulturlagerrester (figur 12 och bilaga 3).  
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Stolphål 
Stolphålen fanns inom hela schaktet och hade i ytan en fyllning av grå till gråbrun 
humös sand och en varierande storlek om 0,15 x 0,12 till 0,49 - 0,34 m. Sex av 
stolphålen undersöktes. 
AS1973 var 0,35 x 0,28 m stort och 0,08 m djupt. Fyllningen bestod av grå hu-
mös siltig sand med inslag av träkol. Anläggningen tolkas som en stolphålsbotten. 
AS1982 hade en avlång form med måtten 0,32 x 0,2 m och var av 0,1 m djupt. 
Fyllningen bestod av gråbrun humös lätt siltig sand. 
AS1999 var också avlång med måtten 0,3 x 0,24 och ett djup av 0,07 m. Fyllning-
en utgjordes av gråbrun humös sand. På ytan påträffades en keramikskärva som 
vägde ett g (Fnr.25). Anläggningen tolkas som botten av ett stolphål. 
AS2015 hade en oregelbundet rundad form och var 0,26 x 0,23 m stort samt 0,07 
m djupt. Fyllningen bestod av gråbrun humös sand. Anläggningen tolkas som en 
stolphålsbotten. 
AS2024 hade en diameter av 0,29 m och ett djup av 0,15 m. Fyllningen bestod av 
grå, något sotig sand. 
AS2041 var oregelbundet rund med storlek av 0,4 x 0,3 m och ett djup av 0,09. 
Fyllningen utgjordes av gråbrun humös sand. Anläggningen tolkas som en möjlig 
stolphålsbotten. 
Flera av de undersökta stolphålen var mycket grunda, vilket visar att marken har 
blivit hårt plöjd. Det skulle alltså ha kunnat finnas fler stolphål, som nu har för-
svunnit. Det gick inte att knyta stolphålen till någon konstruktion. 
 

Gropar 
Inom ytan fanns fyra gropar, två mot söder och två inom den norra delen. Gro-
parna hade en storlek som varierade mellan 0,68 x 0,35 och 1,45 x 1,16 och en 
oregelbundet rundad form. Fyllningen i ytan bestod av gråbrun humös sand. Ing-
en av groparna blev undersökta. 
 

Rännor 
Det fanns två rännor i den södra halvan av området. De hade en oregelbunden 
långsmal form med rundade hörn. En av dessa undersöktes. 
AR1838 var långsmal med en liten böj mot nordöst i den östra delen. Rännan 
fortsatte in i västra schaktkanten, men den synliga länden var 3,25 m och bredden 
mellan 0,5 och 0,18m. Fyllningen utgjordes av grå till gråbrun humös sand, som 
var fuktig mot väster, och djupet var upp till 0,08 m. I fyllningen fanns ett fynd 
av en keramikskärva, som vägde ett g (Fnr.29). Möjligen kan anläggningen vara 
störd av matjord. 
 

Kulturlager 
Det fanns inom den södra halvan av ytan två lämningar som tolkades som kultur-
lagerrester. Då ytan var hårt plöjd hade lagerna inslag av matjordsrester. 
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AL1945 hade oval form, var 2,5 m lång och 1,25 m bred. Lagret bestod av grå-
brun sand med en del sot och var upp emot 0,12 m tjockt. I fyllningen togs ett 
makrofossilprov, PM2190, vilket innehöll träkol från ask, björk och hassel (Gus-
tafsson, bilaga 6). 
  

Foto 9. AL1945 mot SV. 

Fynd 

Inom område 2 påträffades fyra lösfynd, tre av keramik och ett av bränd lera, 
vilka mättes in (se figur 12, bilaga 4). Dessutom fanns keramik i rännan AR1838. 
 
Keramiken bestod av 4 skärvor, som tillsammans vägde 9 g. Av dessa var en 
grovt magrad. 
 

Material Typ Antal Vikt Anmärkning 

Keramik Skärva 4 9 - 

Bränd Lera Fragment 2 5 - 

Tabell 4. Fynd inom område 2. 
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Provanalyser 

 
Makrofossilprov och 14C-analys 

 
Inom ytan togs ett makrofossilprov, PM2190, från kulturlagerresten AL1945. 
 
PM2190 innehöll stora mängder av träkol från ask, björk och hassel. Hassel val-
des ut för 14C-analys (Gustafsson, bilaga 6). Analysen av träkolet (Ua-56954) gav 

en datering till 2 248 31 BP. Detta motsvarar med 2 Sigma 400 – 340 respektive 
320 – 200 BC, vilket motsvarar förromersk järnålder (Possnert & Beckel, bilaga 
7). 
 
 

Sammanfattande resultat från område 2 

Område 2 var hårt plöjt, vilket medförde att en del av anläggningarna hade in-
blandning av matjord. Likaså var alven ställvis uppblandad med sotig matjord. De 
stolphål som upptäcktes, gick inte att knyta an till någon konstruktion. Rännorna 
var bitvis uppblandade med matjord, vilket kan tänkas vara en effekt av hård 
plöjning. Här fanns dock förhistoriska lämningar som härrörde från en boplats. 
Det makrofossilprov som togs i kulturlagerresten innehöll träkol från ask, björk 
och hassel, av vilket hasseln kunde dateras till förromersk järnålder. 
Vad man har sysslat med inom området är svårdefinierat. Här finns ett fåtal gro-
par, vilka inte tillför något till tolkningen om verksamheter på platsen. . Det finns 
däremot stolphål och ett par rännor samt kulturlagerrester, som kan var rester 
från någon typ av konstruktion. Området kan därför ändå, på rimliga grunder, 
tolkas som en hårt åtgången rest av en boplats. 
 
 
 

Sammanfattande resultat från förundersökningen 

Anläggningar 

 
Omr. Stolphål Härd Grop Ränna Kokgrop Ugn Kulturlager 

1A 6 (0) 8 (2=25%) 2 (0) - - - - 

1B 21 (6=25%) 4 (2=50%) 17 (7=41%) 2 (2=100%) 1 (1=100%) 1 (1=100%) 2 (1=50%) 

2 17 (6=35%) - 4 (0) 2 (1=50%) - - 2 (1=50%) 

Sum. 44 (12=27%) 12 (4=33%) 23 (7=30%) 4 (3=75%) 1 (1=100%) 1 (1=100%) 4 (2=50%) 

Tabell 5. Anläggningar inom områdena. Antalet undersökta anläggningar inom parentes. 

Totalt dokumenterade 89 anläggningar inom ramen för förundersökningen, varav 
30, motsvarande en tredjedel, undersöktes. Inom område 1A fanns åtta härdar, 
sex stolphål och två gropar. Inom område 1B fanns 21 stolphål, 17 gropar, fyra 
härdar, två rännor, en kokgrop, en trolig ugnsrest samt två kulturlagerrester. Om-
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råde 1A och 1B ligger endast cirka 10 m från varandra, och kan troligen tolkas 
som ett och samma område. 

Område 2 ligger cirka 165 m nordnordöst om område 1B. Här fanns 17 stolphål, 
fyra gropar, två rännor och två kulturlagerrester. 

 

Fynd 

Totalt påträffades 51 fynd vid förundersökningen. Den övervägande delen bestod 
av fynd som påträffades utan direkt anknytning till anläggningar i schakten, och 
dessa mättes in som lösfynd. De flesta bestod av keramikskärvor, men det fanns 
också mindre mängder av bränd lera och flinta samt enstaka fynd av bergart och 
kvarts. Keramiken utgjordes av skärvor från olika kärl och hade en datering till 
allmän förhistorisk tid. Inom område 1B påträffades en mynningsskärva som kan 
dateras till förromersk/romersk järnålder. Dessutom tillvaratogs ett par skärvor 
från modern tid. Flintan bestod till övervägande del av avslag/avfall, ett möjligt 
spån fanns dock. Av bergart fanns ett stycke som tolkades vara en bit av en slip-
sten. 
 

Område 1A Fyndposter Antal  Vikt (g) 

Keramik 15 21 88 

Bränd lera 4 4 27 

Flinta 4 4 5 

Kvarts 1 2 1 

Område 1B    

Keramik 10 21 29 

Bränd lera 3 4 6 

Flinta 5 5 46 

Bergart 2 2 218 

Kvarts 1 1 5 

Område 2    

Keramik 4 4 9 

Bränd lera  1 2 5 

Tabell 6. Fynd inom förundersökningsområdena. 

 

Analyser 

Inom förundersökningsytorna togs sammanlagt åtta makrofossilprover, med syfte 
att analysera växtmaterial och vedartsbestämma träkol. Vid analysen kunde det 
konstateras växtmaterial bestående av dels recenta frön och dels av äldre skal-
korn. Skalkornet pekar på ensäde på gödslad åker och att det bör ha funnits en 
gårdsenhet i närheten. Träkolet kom från ask, björk, hassel och tall samt obe-
stämbara bitar av bark eller näver. 
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Det gjordes fyra 14C-analyser på material från makrofossilanalysen, träkol och 
skalkorn. Dessa gav en datering till mesolitikum, en till tidigneolitikum och två till 
förromersk järnålder. 

Sammanfattande tolkning av undersökningarna 

Område 1A och område 1B låg ganska nära varandra och kan kanske ses som ett 
gemensamt område. Det gick inte att konstatera några huskonstruktioner utan 
områdena kan ses som arbetsytor inom en boplats med gropar, härdar, rännor, 
kulturlagerrester och en möjlig ugnsrest. Område 1A dominerades av härdar. 
Fynden bestod till största delen av keramik, vilken till stor del utgjordes av små 
skärvor som var grovt magrade. En skärva var från en mynning, vilken kan date-
ras till förromersk/romersk järnålder. 
Sammantaget får områdena 1A och 1B ses som rester från en boplats som date-
ras till förromersk järnålder baserat på keramikfynden och en av 14C-dateringarna. 
Fynd av skalkorn, i en av härdarna, tyder också på att man i närheten har odlat på 
gödslade åkrar och det förmodligen har legat en gård i närheten. Problemet med 
14C-analysen från denna anläggning är att dateringen till tidigneolitikum skiljer sig 
från de förromerska järnåldersobservationerna. Det kan alltså inte uteslutas att 
det finns flera anläggningar från denna period inom undersökningsytan eller dess 
direkta närområde. 
Boplatsen får dock i huvudsak dateras till förromersk järnålder. 
  
Område 2 innehöll inte heller några synliga huskonstruktioner, trots att här på-
träffades ett flertal stolphål. Däremot framkom några gropar, ett par rännor och 
kulturlagerrester. 
Området får betraktas som resterna av en boplats, vilken utifrån en 14C-datering 
samt ett fynd av en keramikskärva med profilerad mynningskant vid den arkeolo-
giska utredningen, kan dateras till förromersk järnålder. 
 
I närområdet har det inte tidigare utförts några mer omfattande arkeologiska 
undersökningar, vilket medför att det inte finns något relevant jämförelsematerial. 
Vid den arkeologiska utredningen cirka 1 km norr om område 2 påträffades nio 
förhistoriska anläggningar bestående av sotiga stolphål och gropar. Dessa datera-
des inte närmare än till stenålder/bronsålder/järnålder. Cirka 2 km söder om om-
råde 1 finns boplatsindikerande fynd i form av keramik och flinta i åkermarken.  
Det som har gjorts i närheten består alltså till största delen av inventeringsresul-
tat, som visar på förekomst av röjningsröseområden och stensättningar. Då dessa 
inte har undersökts, har röjningsröseområdena endast fått en grov datering från 
bronsålder fram till nyare tid, och stensättningarna bronsålder till järnålder 
(FMIS). Det finns inga belägg för att dessa fornlämningar skulle kunna vara sam-
tida och ha samhörighet med de nu undersökta områdena, men det går heller inte 
att utesluta detta.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Anläggningslista AU2 

 
Anlnr. Typ Schakt Anm. 

209 Härd 201  

218 Stolphål 201  

277 Härd 323  

286 Härd 323 Samma som AH1748 vid FU 

306 Ränna 323 Försvunnen vid FU 

313 Härd 323 Samma som AH1003 vid FU 

349 Härd 323 Samma som AH1107 vid FU 

370 Stolphål 363 Samma som AS1297 vid FU 

380 Stolphål 363 Samma som AS1307 vid FU 

390 Stolphål 363 Försvunnen vid FU 

398 Stolphål 363 Försvunnen vid FU 

406 Stolphål 465  

414 Stolphål 465  

422 Stolphål 465  

433 Stolphål 465 Försvunnen vid FU 

442 Stolphål 465  

452 Härd 465  

502 Stolphål 465  

512 Stolphål 603  

521 Stolphål 603 Samma som AS1878 vid FU 

531 Stolphål 603 Försvunnen vid FU 

538 Stolphål 603 Samma som AS1886 vid FU 

545 Stolphål 603 Samma som AS1973 vid FU 

555 Stolphål 603 Samma som AS1982 vid FU 

564 Ränna 603 Samma som AR1892 vid FU 

589 Grop 603 Samma som del av AL1945 vid FU 

620 Kulturlager 603 Försvunnen vid FU 

626 Stolphål 603 Försvunnen vid FU 

633 Stolphål 603 Samma som AS2015 vid FU 

641 Grop 603 Försvunnen vid FU 

651 Grop 603 Försvunnen vid FU 

665 Grop 603  

695 Ränna 677  

700 Ränna 677  

720 Kulturlager 706  

724 Stolphål 706  

744 Stolphål 732  

753 Stolphål 732  

761 Grop 732  

835 Härd 827  

845 Härd 827  

854 Stolphål 827  

870 Grop 862  
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880 Grop 862  

899 Stolphål 862  

906 Stolphål 862  

914 Grop 862  

922 Stolphål 862  

929 Härd 862  

939 Härd 862  

 
 
 
 

Bilaga 2. Fyndlista AU2 

 
Fnr. Material  Sakord Vikt (g) Ant. Anmärkning 
1 Keramik Kärl 2 2 Lösfynd FE298 i OS323 

2 Keramik Kärl 2 1 Lösfynd FE299 i OS323 

3 Keramik Kärl 7 1 Lösfynd FE301 i OS323 

4 Keramik Kärl 30 1 Lösfynd FE302 i OS323, nyare tid 

5 Keramik Kärl 1 3 Lösfynd FE303 i OS323 

6 Keramik Kärl 1 2 Lösfynd FE304 i OS323 

7 Keramik Kärl 2 3 Lösfynd FE305 i OS323 

8 Keramik Kärl 2 1 Lösfynd FE311 i OS323 

9 Keramik Kärl 2 2 Lösfynd FE312 i OS323 

10 Keramik Kärl 3 1 Lösfynd FE598 i OS603 

11 Keramik Kärl 8 1 Lösfynd FE599 i OS603 

12 Keramik Kärl 4 2 Lösfynd FE600 i OS603, mynning, 
FRJÅ/RJÅ 

13 Keramik Kärl 15 1 Lösfynd FE602 i OS465, nyare tid 

Summa  Keramik  79 21  

14 Flinta Avslag/avfall 1 1 Lösfynd FE600 i OS603 

15 Bergart Avslag/avfall 14 1 Lösfynd FE300 i OS323 
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Bilaga 3. Anläggningslista FU 

 
Anlnr. Typ O

mr. 
Under-
sökt 

Storlek Djup Fyllning 

1003 Härd 1A X 1,94x1 0,11 Brungrå kraftigt sotbemängd silt 

1023 Stolphål 1A     

1031 Stolphål 1A     

1038 Stolphål 1A     

1046 Stolphål 1A     

1055 Stolphål 1A     

1067 Grop 1A     

1080 Härd 1A     

1096 Grop 1A     

1107 Härd 1A     

1159 Dike 1A Modernt    

1194 Dike 1A Modernt    

1198 Dike 1A Modernt    

1202 Stolphål 1B     

1211 Stolphål 1B     

1219 Stolphål 1B     

1229 Stolphål 1B     

1238 Kokgrop 1B X 1,01x0,86 0,3 Brungrå sand med inslag av sot och 

mycket skörbränd sten 
1250 Grop 1B X 2,05x1,15 0,14 Gråbrun humös sand 

1267 Grop 1B X 1x0,6 0,12 Brungrå sand 

1278 Stolphål 1B     

1288 Stolphål 1B     

1297 Stolphål 1B     

1307 Stolphål 1B     

1316 Grop 1B     

1328 Stolphål 1B X 0,56x0,44 0,17 Brungrå sand med rikliga inslag av 

skörbränd sten och mindre mängder 

sot 
1337 Grop 1B X 0,7x0,6 0,18 Mörkgrå sand med mycket skörbränd 

sten 
1357 Härd 1B     

1366 Stolphål 1B     

1375 Stolphål 1B     

1384 Grop 1B     

1394 Grop 1B     

1406 Grop 1B     

1415 Grop 1B     

1426 Stolphål 1B     

1435 Härd 1B     

1446 Grop 1B     

1456 Grop 1B     

1470 Grop 1B     

1479 Härd 1B X 1,7 diam. 0,15 Överst 0,7 m matjord, underst 0,8 m 
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sotig sand med inslag av skörbränd 

sten 
1492 Stolphål 1B     

1501 Stolphål 1B     

1510 Stolphål 1B     

1517 Stolphål 1B     

1529 Stolphål 1B X 0,3 diam. 0,24 Mörk gråbrun humös sand med en-

staka skörbränd sten 
1539 Stolphål 1B X 0,24 diam. 0,1 Gråbrun humös sand 

1548 Stolphål 1B     

1557 Stolphål 1B X 0,3 diam. 0,19 Gråbrun humös sand 

1565 Kulturlager 1B X 2,67x1,4 0,18 Ljusgrå humös sand 

1613 Kulturlager 1B     

1637 Härd 1B X 1,34x0,88 0,09 Svart sotig humös sand med enstaka 

skörbrända stenar 
1651 Ränna 1B X 1,44x0,47 0,16 Gråbrun humös sand 

1663 Grop 1B X 0,67x0,5 0,1 Gråbrun humös sand 

1673 Grop 1B     

1687 Grop 1B     

1748 Härd 1A     

1757 Härd 1A X 0,91x0,28 0,12 Sotig silt med inslag av skörbränd 

sten 

1764 Härd 1A     

1775 Härd 1A     

1785 Härd 1A     

1795 Stolphål 1A     

1814 Ugn 1B X 1,15x0,90 0,2 Mörk gråbrun humös sand med en-

staka skörbrända stenar mot toppen. 

Överst centralt finns ett tunt lager 

med orange färgad sand med enstaka 

fynd av bränd lera 

1826 Kulturlager 2     

1838 Ränna 2 X 3,25x0,5 0,08 Grå till gråbrun sand, mot V mer fukt-

bemängd 

1860 Grop 2     

1870 Stolphål 2     

1878 Stolphål 2     

1886 Stolphål 2     

1892 Ränna 2     

1914 Grop 2     

1927 Stolphål 2     

1936 Stolphål 2     

1945 Kulturlager 2 X 2,5x1,25 0,12 Gråbrun sand med en del sot 

1965 Stolphål 2     

1973 Stolphål 2 X 0,35x0,28 0,08 Grå humös siltig sand med inslag av 

träkol 

1982 Stolphål 2 X 0,35x0,2 0,1 Grå humös lätt siltig sand 

1990 Stolphål 2     

1999 Stolphål 2 X 0,3x0,24 0,07 Gråbrun humös sand 

2007 Stolphål 2     

2015 Stolphål 2 X 0,26x0,23 0,07 Gråbrun humös sand 
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2024 Stolphål 2 X 0,29 diam. 0,15 Grå sotig siltig sand 

2032 Stolphål 2     

2041 Stolphål 2 X 0,4x0,3 0,09 Gråbrun humös sand 

2051 Stolphål 2     

2061 Stolphål 2     

2070 Grop 2     

2084 Grop 2     

2111 Ränna 1B X 1,8x0,45 0,15 Gråbrun humös sand 

2138 Grop 1B X 0,51 diam. 0,08 Gråbrun humös sand 

2148 Grop 1B X 0,72x0,45 0,24 Mörk gråbrun humös sand 

2159 Stolphål 1B X 0,28 diam. 0,14 Gråbrun humös sand 

2168 Grop 1B X 0,41 diam. 0,16 Gråbrun humös sand 

2176 Stolphål 1B X 0,29 diam. 0,36 Mörk gråbrun humös sand 

 

Bilaga 4. Fyndlista FU 

 
Fnr. Material  Sakord Vikt (g) Ant. Anmärkning 
1 Keramik Kärl 1 2 Lösfynd FK1000, område 1A 

2 Keramik Kärl 4 2 Lösfynd FK1001, område 1A 

3 Keramik Kärl 1 1 FK1021 i AH1003, område 1A 

4 Keramik Kärl 7 1 Lösfynd FK1062, område 1A 

5 Keramik Kärl 8 1 Lösfynd FK1063, område 1A 

6 Keramik Kärl 1 4 Lösfynd FK1064, område 1A 

7 Keramik Kärl 41 1 Lösfynd FK1065, omr. 1A nyare tid 

8 Keramik Kärl 1 1 FK1078, i AG1067, område 1A  

9 Keramik Kärl 2 1 Lösfynd FK1079, område 1A 

10 Keramik Kärl 1 1 Lösfynd FK1106, område 1A 

11 Keramik Kärl 5 1 Lösfynd FK1133, område 1A 

12 Keramik Kärl 1 1 Lösfynd FK1134, område 1A 

13 Keramik Kärl 3 1 Lösfynd FK1135, område 1A 

14 Keramik Kärl 1 1 Lösfynd FK1347, område 1B 

15 Keramik Kärl 3 3 Lösfynd FK1348, område 1B 

16 Keramik Kärl 1 1 Lösfynd FK1349, område 1 B 

17 Keramik Kärl 1 1 Lösfynd FK1359, område 1B 

18 Keramik Kärl 1 2 FK1351 i AG1337, område 1B 

19 Keramik Kärl 1 1 FK1352 i AG1316, område 1B 

20 Keramik Kärl 4 2 Lösfynd FK1354, område 1B 

21 Keramik Kärl 8 2 Lösfynd FK1355, område 1B 

22 Keramik Kärl 1 2 FK1509 i AG1393, område 1B 

23  Keramik Kärl 11 2 Lösfynd FK1806, område 1A 

24 Keramik Kärl 6 1 Lösfynd FK2091, område 2 

25 Keramik Kärl 1 1 FK2092 i AS1999, område 2 

26 Keramik Kärl 1 1 Lösfynd FK2191, område 2 

27 Keramik Kärl 1 1 Lösfynd FK2194, område 1A 

28 Keramik Kärl 8 6 I AL1565, område 1B, mynning 
FRJÅ/RJÅ 
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29 Keramik Kärl 1 1 I AR1838, område 2 

Summa Keramik   126 46  

30 Bränd lera Bränd lera 1 1 Lösfynd FK1061, område 1A 

31 Bränd lera Bränd lera 2 1 Lösfynd FK1346, område 1B 

32 Bränd lera Bränd lera 3 2 FK1153 i AG1316, område 1B 

33 Bränd lera Bränd lera 1 1 Lösfynd FK1804, område 1A 

34 Bränd lera Bränd lera 21 1 Lösfynd FK1805, område 1A 

35 Bränd lera Bränd lera 5 2 Lösfynd FK2093, område 2 

36 Bränd lera Bränd lera 4 1 Lösfynd FK2195, område 1A 

37 Bränd lera Bränd lera 1 1 I AU1814, område 1B 

Summa Bränd lera  38 10  

38 Bergart Slipsten 193 1 I AL1565, område 1B 

39 Bergart Avslag 25 1 I AL1565, område 1B, knivliknande 

Summa Bergart  218 2  

40 Flinta Avslag/avfall 1 1 Lösfynd FF1002, senon, område 1A 

41 Flinta Avslag(spån?) 1 1 Lösfynd FF1022, senon, område 1A 

42 Flinta Avslag 2 1 Lösfynd FF1136, område 1A 

43 Flinta Avslag 15 1 Lösfynd FF1356, område 1B 

44 Flinta Avslag 1 1 Lösfynd FF1807, område 1A 

45 Flinta Avslag  2 1 I AL1565, område 1B 

46 Flinta Avslag 2 1 I AH1637, område 1B 

47 Flinta Avslag/avfall 26 1 I AR1651, område 1B 

48 Flinta Avslag 1 1 I AG1663, område 1B, senon 

Summa Flinta  51 9  

49 Kvarts Avslag/avfall 1 2 Lösfynd F1066, område 1A 

50 Kvarts Avslag/avfall 5 1 I AG2138, område 1B 

Summa Kvarts  6 3  

51 Porslin Kärl 1 1 Lösfynd FK1105, område 1A 
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Bilaga 5. Begreppsförklaring 

 

Tidsperioder:  

För i texten nämnda tidsperioder hänvisas till tidsaxel i rapportens början.  

 

Arbetsmetoder: 

Avbaning:   Borttagande av jordlager med grävmaskin.  

GPS Olika sorters GPS-instrument används av arkeologer för 

inmätning av arkeologiska lämningar. Detta är en viktig 

del av den arkeologiska dokumentationsprocessen. 

 

Intrasis Ett av flera dokumentationsprogram för arkeologer. Här 

samlas och analyseras all dokumentation gjord i fält. I 

Intrasis skapas även kartor utifrån inmätt GPS-data. 

 

Inventering:   Okulär avsökning av undersökningsyta. 

Metalldetektering Avsökning med metalldetektor för att finna arkeologiskt 

fyndmaterial av metall. 

Sökschakt Schakt som öppnas med grävmaskin, vanligen en skop-

bredd (1,6 - 1,8 m). Används främst under arkeologisk ut-

redning steg 2 och syftar till att lokalisera och avgränsa ett 

fornlämningsområde (se kapitlet om det uppdragsarkeo-

logiska systemet). 

 

Fornlämningar: 

Anläggning Kallas ofta arkeologiska lämningar i form av nedgräv-

ningar (t.ex. gropar, stolphål, härdar, gravar, rännor etc.) 

 

Fynd Föremål av t.ex. keramik, bränd lera, flinta eller olika 

stenmaterial. 

 

Kokgrop Större grop för matlagning. Maten packas och grävs ner 

med varma stenar i en grop som sedan täcks med jord. 

Resultatet blir ett slags långkok i ugn. 

 

Kulturlager Avsatta jordlager med fynd och lämningar efter mänsklig 

aktivitet. Bildas generellt av intensiv och långvarig aktivi-

tet på en plats. 

 

Lösfynd:   Enstaka fynd utan fyndkontext. 
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Ugn Konstruktion för matlagning, keramikhantverk eller me-

tallhantverk. 

 

Analyser: 
14

C (Kol-14) analys Naturvetenskaplig dateringsmetod. Baseras på kolisotop 

14:s sönderfall och dess antal i relation till övriga koliso-

toper. 

Makrofossil, -prov Växt- och djurdelar som kan studeras med stereolupp. 

Används för datering, landskapsrekonstruktioner och ana-

lyser. Samlas in som jordprover. 

 

Osteologisk analys Analys av benfynd för bestämning av olika arter. An-

vänds för rekonstruktion av djurhållning. 

 

Vedartsanalys Bestämning av trädslag. Ofta funna i makrofossilprover 

och/eller i träkolsprover. Används för landskapsanalyser 

och är material till datering 
14

C-datering.  

 

 

Geologi: 

Morän: Jordart bildad av glaciär eller inlandsis, består av osorterat minorogent 

material. 

 

Alv/ undergrunden: Den del av markprofilen som ligger under matjorden. Inom fält-

arkeologin schaktas alven/undergrunden fram för att se eventuella nedgrävningar. 

 

Humus: Nedbrutna växt och djurdelar i det övre jordlagret. 

 

 

Övrigt:  

 

RAÄ-nr: inventarienummer i Riksantikvarieämbetets register (FMIS). 

 

KML: Kulturmiljölagen. 
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Bilaga 6. Arkeobotanisk analys 
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Bilaga 7. 14C-analys 
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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. 
 



 
 

 

2017:15 RAÄ Hjortsberga 325 och 326. Arkeologisk utredning och förundersökning inför 
anläggande av GC-väg mellan Listerby och Johannishus, Ronneby kommun. 

 

 

 



 

 


