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Abstract 
This study is about archaeological knowledge production. It is also about 
what kind of impact such knowledge may have on an antiquarian/archaeo-
logical practice as well as on society as a whole. The work focuses broadly 
on Stone Age archaeology and specifically on the middle-Mesolithic Age in 
the county of Blekinge in the South East of Sweden. 

Until the late 1990’s, large-scale archaeological excavations in this region 
were rare. In particular, there were significant gaps in early- and middle-
Mesolithic archaeological knowledge. The implementation of extensive 
development projects during the first decades of the 21st century signifi-
cantly changed this picture. In light of both old and new empirical data, this 
study problematizes different aspects of the new knowledge with regard to 
Blekinge’s Stone Age. This is a comparative study of three cases from con-
tract archaeology executed in Blekinge during the latest decade. These cases 
raise several new questions and allow us to draw completely new con-
clusions concerning the Mesolithic in Blekinge. They also show us possible 
directions for use of this knowledge in the future. The case study touches on 
remnants with findings and clear examples of houses from the period 6500 
to 5800 BC. The material gives perspective on the similarities of the sites as 
well as differences compared with the surrounding archaeology of other 
regions. In particular, the study brings up the relationship with the defined 
Kongemose culture's settlements in Southern Scandinavia. From a know-
ledge perspective the study discusses how different kinds of methodological 
practices are important for both archaeology and society, to be able to see 
and understand a more complete historical picture. Based on this, the focus 
shifts the role of museums within regional archaeology. The study here 
argues for a more strategically executed dissemination and presentation of 
archaeological knowledge towards different stakeholders. 

Keywords: Blekinge, Listerlandet, South East Sweden, Stone Age archaeo-
logy, museum archaeology, Mesolithic huts, Mesolithic houses, Kongemose 
culture 



 

 

 



Förord 

Att det största arkeologiska projektet någonsin i Blekinge skulle ge spän-
nande resultat säsongen 2011 tvivlade nog ingen på. Att så verkligen blev 
fallet kan ingen förneka. En risk med att vara verksam i ett landskap vars 
arkeologiska upptäckter i dessa tider tycks komma slag i slag är att tid och 
engagemang ganska snabbt utgör en bristvara när man skall ta sig an nog så 
angelägna och intressanta arbetsuppgifter. Till slut blev föreliggande upp-
sats ändå färdig, och ett flertal personer bör särskilt tackas för att detta fak-
tiskt blev möjligt. Först och främst vill jag rikta ett tack till mina handledare 
Kerstin Cassel och Björn Nilsson för visat tålamod samt tydliga riktnings-
anvisningar när min egen kompass ibland krånglade betänkligt. Jag vill även 
tacka min kollega vid forskarutbildningen Patrik Gustafsson Gillbrand. 
Alltid var du några steg framför mig under resans gång, men samtidigt 
aldrig sen med att stanna upp och bistå med konstruktiva synpunkter och 
positiva tillrop när sådana behövdes som mest. 

Utgångspunkten för detta arbete var E22-exploateringarna på sträckan 
Sölve-Stensnäs och många är de strävsamma kollegor inom detta projekt 
som bidragit till att det blev väl genomfört. I synnerhet måste vår övergrip-
ande projektledare Elisabeth Rudebeck tackas för att hon på ett så förtjänst-
fullt sätt lyckats föra projektet i hamn. Ett särskilt tack skall även riktas till 
Carl Persson, en numera mångårig vapendragare på inte minst Listerlandet, 
som närmast personifierar senare års kunskapsutveckling kring bland annat 
blekingsk transgressionsarkeologi. 

Även kollegorna vid Blekinge museum måste uppmärksammas för det 
arbete som med början 1899 och än idag utförs. Ni bidrar i stor utsträckning till 
att landskapets kulturhistoria både förvaltas och förmedlas. Framför alla andra 
vill jag dock lyfta fram arkeolog och tidigvarande 1:e antikvarie Thomas 
Persson för att han funnits där och med fast hand väglett oss alla i arbetet med 
det blekingska kulturlandskapet. En respektfull hälsning går postumt till en 
annan ikon inom Blekingearkeologin, Karl-Axel Björkqvist, som jag själv aldrig 
fick möjlighet att lära känna. Han gläntade på dörren till länets mesolitikum, 
och vi efterföljande fick äran att åtminstone delvis fullfölja hans värv. Jag vill 
även minnas Annika Klar, som fick mig att söka den där tjänsten vid Blekinge 
museum. Som varmt uppskattad chef för samlingarna tog hon ofta aktiv del i 



 

 

mina funderingar kring arkeologin och de fyndmängdersom jag efter hand 
fyllde upp hyllorna i museets magasin med. 

Den Allmänna idrottsklubben skall särskilt ihågkommas för ett resolut 
avslut på 2018, vilket inspirerande i en tid då ett eftersläpande uppsatsarbete 
skulle forceras ända in i kaklet. Ronneby Kunskapskälla möjliggjorde nytt-
jandet av arbetslokaler på min hemort när jag som bäst behövde isolera mig 
från såväl Södertörn som den blekingska arkeologin. För värdefullt in-
formationsutbyte under forskarutbildningen tackas Sofia Lenninger, kultur- 
och bibliotekschef i Sölvesborgs kommun, Hans Milton och Marcus Bern-
hardsson i Sölvesborgs fornminnesförening samt Urban Markus i Siretorp-
Mörby Bygdegårdsförening. Tack även till Hans Bolin för genomläsning av 
manus, Kristina Henriksson för språklig kontroll av engelsk text, Anders 
Gutehall för kartbearbetning och Jonathan Robson och Per Lindblom för en 
fint utförd sättning av uppsatsen. Ett sista men nog så viktigt tack går till 
min hustru Katharina för illustrationer samt för att hon, Theodor och 
Hilma stått ut med en under alltför många år dubbelarbetande man res-
pektive pappa. 

Gärestad, Ronneby 2019-03-10 
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1. Bakgrund

1.1 Introduktion 

En berättelse om en dåtid och ett ursprung liksom förändringar och ut-
veckling över tid kan delas av få eller många. Den kan även inbegripa såväl 
enskilda platser som hela världsdelar. Arkeologins roll i sådana samman-
hang kan skifta avsevärt. Den utgör en serie av angöringspunkter längs 
vägen, vilka på rimliga grunder förankrar berättelserna om människan i 
hennes kulturlandskap. I mötet mellan nytillkommen och redan befintlig 
kunskap utvecklas vår betraktelse av landskapets historia. Det län och land-
skap som vi idag känner som Blekinge är ur ett sådant perspektiv på inga 
sätt speciellt. En historisk-arkeologisk berättelse om landskapet finns förstås 
redan. Det senaste årtiondets kunskapstillskott från arkeologin i länet erbju-
der oss dock en unik möjlighet att studera och diskutera arkeologins region-
ala betydelse igår, idag och i morgon. 

Blekinge präglas av skiftande naturtyper och allt vad det medför avseen-
de möjligheter till varierade levnadsvillkor för människan. Att så har varit 
fallet såväl idag som under förhistorisk tid, vittnar både ett varierat kul-
turlandskap och en likaledes mångfacetterad arkeologi om. Detta till trots 
har den arkeologiska forskningen kring länets förhistoria tidvis varit små-
skalig. Landskapet ligger inte i direkt närhet till något universitet, vilket 
säkert haft betydelse för ett ibland blygsamt intresse utifrån. Det finns inte 
heller ett större exploateringstryck som kunnat generera storskalig arkeo-
logi, innan vi är framme vid 1900-talets slut.  

Den arkeologiska vardagen i Blekinge har innan 2000-talet helt enkelt 
präglats av de många små bäckarnas arkeologi, och endast i undantagsfall 
blivit avbruten av en och annan större undersökning eller forskningsinsats. 
Ett undantag var den sydskandinaviska stenåldersforskningens intresse för 
inte minst västra Blekinge under 1890-talet och ett par decennier under 
1900-talets första hälft. Kulturmiljön i detta område var ett tacksamt studie-
objekt i syfte att skildra miljöförändringar, strandförskjutning och stenål-
derskulturernas föremål som påträffades i mossar, åkrar, strandkanter och 
vid arkeologiska undersökningar. (se ex. Wibling 1895b, 1897 och 1899, 
Erixon 1913 resp. Bagge & Kjellmark 1939). 
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Fig.1: Siretorpsboplatsen vid Sandviken. Perspektivskiss mot öster av Knut Kjellmark. 
Axel Bagges arkiv, ATA. Stockholm. 

Fig.2: Undersökning och dokumentation inom E22-lokalen Lussabacken Norr 2011. 
Foto: Blekinge museum. 

Efter att den klassiska publikationen Stenåldersboplatserna vid Siretorp i 
Blekinge hade getts ut 1940 (Bagge & Kjellmark 1939), och boplatsområdet 
etablerats som något av ett nyckelområde avseende stenålder i Sydskandi-
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navien, siktade forskningen snart in sig på nya platser i andra regioner. 
Riktar vi raskt blicken mot tiden runt år 2010 är det som om stenålders-
forskningens uppmärksamhet än en gång riktades mot västra Blekinge. 
Detta kom att ske genom att ett stort exploateringsprojekt utfördes i länet. 
Plötsligt kom ett landskapsavsnitt att studeras med stora resurser och på ett 
sätt som tidigare aldrig gjorts i Blekinge. Utbyggnaden för en ny motorväg i 
västra Blekinge omfattade en sträckning på en dryg mil mellan platserna 
Sölve och Stensnäs. Det arkeologiska linjeprojektet kom med en totalbudget 
på omkring 75 miljoner kronor att fokusera på sju slutliga undersöknings-
platser. Projektet kom 2011 som mest att engagera ett 50-tal personer från 
fem grävande institutioner under Blekinge museums huvudmannaskap 
(Fig.32, Björk et al. 2016:11 samt detta arbetes avsnitt 5.2). E22-undersök-
ningarna har inneburit ett betydande kunskapstillskott för länets arkeologi. 
I synnerhet gäller detta ny data som tillkommit kring olika faser av mesoliti-
kum, vilket möjliggör för länet helt nya inblickar i tidens teknologi, boplats-
traditioner och aktivitetsområden. Samtidigt ger resultaten från Blekinge 
möjligheter till perspektiv på hur en ny arkeologisk praktik kan växa fram. 

Det lilla landskapets möte med den ”stora arkeologin” innebar även att 
Blekinge museum introducerades för en arbetsintensiv arkeologisk uppgift. 
Länsmuseet fick i projektets kölvatten även möta en annan verklighet, prä-
glad av en arbetsbörda på andra sidan ett avslutat, större arkeologiskt pro-
jekt. När projektet väl var fört i hamn, synteserna var skrivna och fynd och 
dokumentation arkivställts, återstod nämligen att använda den nya kun-
skapen. Det var inte enbart kulturhistoriska slutsatser som skulle förvaltas och 
förmedlas. Lika mycket handlade det om att vårda och vidareutveckla sådana 
fältinsikter som inte sällan är biprodukter av stora arkeologiska projekt. I 
detta fall rörde det sig i synnerhet om vilka metodval som resulterade i en ny 
förståelse av olika formationsprocesser, arkeologiska kontexter och antikva-
risk handläggning. Parallellt med och efter det avslutade E22-arbetet igång-
sattes nya undersökningar av geografiskt närbelägna stenålderslokaler i 
västra Blekinge (Fig.32). Tämligen omgående fanns det alltså förutsätt-
ningar att dra nytta av nyinhämtad kunskap som rörde regionens stenålder. 

E22-projektets bitvis unika resultat är i stor utsträckning knutna till 
mellanmesolitisk tid (ca 6700–5500 f.Kr.). Därutöver påträffades även äldre 
såväl som yngre lämningar. Det tidigare klena källäget för Blekinge har inte 
tillåtit långt dragna slutsatser kring det mellanmesolitiska skedet, vilket i 
Sydskandinavien normalt förknippas med den s.k. kongemosekulturen. 
Innan 2011 fanns i princip enbart lösfynd alternativt naturvetenskapligt 
odaterade lokaler från denna tid, medan det idag finns ett flertal arkeo-
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logiska platser med såväl slutna fyndkontexter som en mängd 14C-datering-
ar som forskningen kan luta sig emot. Bland anläggningsbestånden från 
tidsintervallet känner vi idag till flera, delvis olika typer av välbevarade 
byggnadsspår, vilka i skrivande stund fortfarande förefaller sakna motstycke 
även utanför länet. Kunskapsläget efter 2011 ger därför på flera sätt synner-
ligen goda möjligheter till fördjupning gällande mellanmesolitikum i åtmin-
stone den västra delen av dagens Blekinge. Den arkeologiska, i synnerhet 
danska, forskningens uppfattning av mellanmesolitisk tid har sedan 1950-
talet definierats som kongemosekultur, som i huvudsak står att finna på de 
danska öarna och i Skåne (Sørensen 1993 resp. 2017). För första gången kan 
vi idag jämföra ett mer omfattande mellanmesolitiskt material från västra 
Blekinge med ett samtida artefakts- och boplatsbestånd från Skåne och 
Danmark, och därigenom söka klarhet i vad det nya blekingska materialet 
faktiskt kan tänkas stå för. 

1.2 Problemformulering 

Av inledningen ovan framgår att västra Blekinge genom de senaste årens 
exploateringsundersökningar hamnat i ett nytt kunskapsläge. Även annan 
arkeologi inom länet har under denna tid bidragit till att ge landskapet en 
ny historia och, enligt min mening, ett ökat intresse för det förflutna (se ex 
Henriksson & Nilsson 2016 resp. Rönnby et al. 2015). Forskarsamhälle, 
myndigheter och allmänhet är på olika sätt konsumenter av historisk och 
arkeologisk kunskap. När så pass mycket ny kunskap tillkommit under ett 
komprimerat tidsskede, är det inte lätt att se hur denna kan tänkas få 
genomslag. Det grundproblem som föreliggande licentiatuppsats relaterar 
till gäller därför hur olika målgrupper skall förhålla sig till ett nytt kun-
skapsläge. Hur tar vi, både arkeologin och samhället i stort, till oss ny kun-
skap och hur skall uppdragsarkeologins resultat komma fler till godo? 

Föreliggande arbete har som övergripande syfte att diskutera arkeologisk 
kunskapsuppbyggnad i ljuset av förförståelsen för mellanmesolitikum i 
Blekinge. Studien är i högsta grad snävt bunden i tid och rum, och den strä-
var inte efter att ta ett helhetsgrepp om mesolitikum som sådant. Det idag 
goda källäget kring mellanmesolitikum i västra Blekinge är enligt mig att 
betrakta som en lämplig ingång till att diskutera även bredare antikvarisk- 
arkeologiska spörsmål. 

Arbetet skall besvara nedanstående frågeställningar med avsikt att först 
konkretisera bilden av det rådande kunskapsläget och sedan bereda väg för 
diskussion kring arkeologisk kunskapsuppbyggnad, antikvarisk praktik och 
i viss mån en förmedling till olika målgrupper. 
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 Hur har kunskapsutbyggnaden kring blekingsk stenålder sett ut över 
tid och vilka aktörer har varit verksamma inom fältet? 

 Hur gestaltar sig mellanmesolitiska lämningar och fyndmaterial i 
Blekinge samt hur förhåller sig dessa till andra, samtida platsers 
källmaterial i Sydskandinavien? 

 Hur kan ett nytt kunskapsläge kring Vesansänkans och Lister-
landets arkeologi bidra till en förändrad, arkeologisk praktik för 
Blekinge? 

1.3 Tillvägagångssätt 

Utgångspunkten för detta arbete är resultaten från motorvägsprojektet E22 
Sölve-Stensnäs i västra Blekinge. Dessa visade sig vara så omfattande och 
komplexa, att en studie av kunskapsuppbyggnad och en reflektion kring en 
antikvarisk-arkeologisk praktik känns angelägen. För att kunna besvara de 
ovan formulerade frågeställningarna kommer föreliggande arbete att pre-
sentera och förhålla sig till det rådande forskningsläget kring mellanmeso-
litikum, i synnerhet som det ter sig ur ett skånsk-danskt perspektiv. Det nya 
empiriska materialet från Blekinge kommer att lyftas fram och jämföras 
med vedertagna tolkningar. Fallstudierna kommer därför att beredas stor 
plats i materialhanteringen och slutsatser dras genom jämförelse med 
tidigare påträffade mellanmesolitiska lämningar och artefaktbestånd i Syd-
skandinavien. En kombinerad syn på en äldre och en nytillkommen kun-
skap skall leda fram till en diskussion kring vad denna helhetsbild kan med-
föra för en framtida arkeologisk praktik, dess metoder och utvecklings-
potential. Inom ramen för en sådan diskussion återkopplas således till den 
länsmuseala kunskapsuppbyggnaden i ljuset av främst E22-projektet Sölve-
Stensnäs samt andra exploateringsarkeologiska undersökningar och forsk-
ningsprojekt som genererat spår från främst mellanmesolitisk tid. 

Formatet för detta arbete har sina begränsningar, och eftersom det 
tangerar ett flertal intressanta forskningsområden måste dessa i flera fall 
hanteras tämligen kortfattat. Exempelvis rör uppsatsen mesolitisk arkeologi 
men dess huvudfokus på arkeologisk kunskapsuppbyggnad skulle egent-
ligen kunna röra vilket tidsavsnitt som helst. Presentation av mesolitiska 
fynd och sammanhang liksom exemplen på ny empiri hålls därför så 
kortfattad och översiktlig som möjligt. Detsamma gäller att endast en rele-
vant del av forskningshistorien medtagits samt att diskussionen kring kul-
turbegrepp och historiebruk ges begränsat utrymme. 

Efter denna inledning av licentiatuppsatsen följer ett övergripande kapi-
tel kring de teoretiska resonemang, vilka bedöms relevanta för de frågor 
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som berörs nedan. Härpå följer Kapitel 3, vilket omfattar en kunskapsmäs-
sig, empirisk bakgrund som rör landskapets naturmiljöer liksom en krono-
logisk forskningshistorik med inriktning på blekingsk stenålder. Kapitel 4 
inbegriper, genom presentationen av nämnda mesolitiska fallstudier från 
Blekinge, arbetets exempel på nytillkommen empiri. I det påföljande Kapitel 
5 återanknyts till avhandlingens bakomliggande huvudspår kring kunskaps-
uppbyggnad, varvid en diskussion lyfter fram relevanta slutsatser gällande 
inte minst en framtida arkeologisk praktik. I det avslutande Kapitel 6 sker 
en återkoppling till studiens frågeställningar och Kapitel 7 lyfter fram några 
perspektiv på fortsatt forskning och förmedling. 
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2. Teoretisk bakgrund

2.1 Antikvarisk ingång och uppdragsarkeologi 

Denna uppsats kan förenklat sägas behandla en regionalt och länsmusei-
anknuten arkeologisk kunskapsuppbyggnad, i allt väsentligt knuten till en 
exploateringsarkeologisk vardag. Den berör ett samspel mellan det anti-
kvariska fältets intentioner och det operativa arbetet av idag, men även den 
forskningstradition kring stenåldern som kan sägas gälla inom Blekinge. 
Det säger sig självt att det inom fältet ryms en uppsjö av teoretiska ingångar 
och praktiker. I synnerhet inom uppdragsarkeologin kan dessa ibland upp-
levas som sammanvuxna och inte sällan verksamma på ett närmast omed-
vetet plan. Det som tydligt formuleras i övergripande såväl som detaljerade 
undersökningsplaner kan ofta komma att förverkligas genom en betydligt 
snårigare, inte sällan incidentorienterad praktik. Arbetet tangerar således 
sidor av arkeologin som rör vitt skilda förhållningssätt till teori. Avsikten är 
inte att i detta avsnitt presentera en fullständig bild av alla verksamma pro-
cesser utan snarare kommentera det som har relevans för diskussionen om 
landskapets mesolitiska arkeologi i ordets vidaste bemärkelse. 

Den arkeologiska praktiken förser oss löpande med tolkningsbara data. 
En ständig förhoppning är att nya material också skall innebära möjligheter 
till att se den äldre historien i ett nytt ljus. En idealisk kunskapsuppbyggnad 
kan i slutändan därför även utveckla olika sidor av en pedagogisk, för-
medlande praktik. Förutom att hämta in ny kunskap är de kanske viktigaste 
uppgifterna för arkeologi- och museisektorerna att förvalta och förmedla en 
sådan. Ett rådande kunskapsläge hos forskningen kan tyckas relativt enkel 
att överblicka genom framställda rapporter, böcker och vetenskapliga pro-
gram. Genomslagskraft och nyttjandet av ny kunskap är svårare att urskilja 
utan vidare forskning kring detta. Att kunskap om förflutenhet skall för-
medlas och förvaltas förefaller kanske självklart, men de fysiska, mer eller 
mindre förändrade, arkeologiska platsernas hantering kräver en annan typ 
av pedagogiskt agerande. Min grundsyn är att det i olika sammanhang och 
genom skiftande handlingar överförs kunskap och värderingar, vilket har 
stor betydelse för människan. På sådant sätt skapas och återskapas även 
historien gång på gång. Syften och intentioner skiftar precis som graden av 
genomslag. När materiella spår finns kan historia skapas utifrån dessa, och 
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lämningarna kan då utgöra förmedlande beståndsdelar i en berättelse. I 
flera fall har forskningen kunnat belägga det förflutnas betydelse för både 
enskilda individer och hela samhällen, vilket också visar sig ha genomsyrat 
landskapsavsnitt från bland annat brons- och järnålder (se ex. Cassel 1998, 
Gröhn 2004, Hållans Stenholm 2012 resp. Nord 2009). Platser som inte kan 
ståta med monumentala uttryck eller helt tydliga, fysiska lämningar, kan 
likväl ha betydelse för en samtid. Även mer ordinära lämningar och miljöer 
utgör då för samhällen relevanta och kanske värdeladdade sidor av det 
förflutna, men även fysiska referenspunkter och ett källmaterial för en efter-
kommande arkeologisk forskning. Ett platsbundet historiebruk kan för-
ankra hela länders nationalidentitet genom kollektivt erkända lokaler, och 
på liknande sätt kan en mer lågmäld berättelse möta sin målgrupp vid ett 
torp eller i en skogsbacke (se ex. Aronsson 2009:149ff.). Stenålderns platser i 
landskapet är för de flesta betraktare delar av en svårbegriplig värld och de 
utgör en pedagogisk utmaning för oss. Denna uppsats avhandlar egentligen 
inte olika sidor av ett historiebruk, men avsikten är att den kan bidra till en 
framtida diskussion kring nyttan av ett sådant. 

Perspektiv på historien och teoretisk underbyggnad skapar ramarna för 
kunskapsuppbyggnaden, och i kombination med den arkeologiska prak-
tikens metodval bestäms förutsättningarna för inhämtandet av data samt 
hur sådan skall hanteras och förmedlas. Utan att gå alltför djupt in i en 
diskussion kring rollfördelningen inom en arkeologisk kunskapsprocess bör 
det ändå understrykas att olika sidor av samhälle och forskning bidrar till 
denna, och har så gjort i alla tider. En djupare förståelse av det arkeologiska 
fältets olikartade intentioner och drivkrafter liksom skiftande maktför-
hållanden inom detta kan sannolikt framträda genom studier av det utifrån 
ett sociologiskt perspektiv (se ex. Baudou 2004:21f.). Föreliggande arbete 
kommer inte att ge en helhetsbild av alla de aktörer som på olika sätt bidrar 
till en kunskapsuppbyggnad. Det kan dock konstateras att såväl enskilda 
som grupper av människor liksom både amatörer och professionella lämnar 
bidrag till det sammanhang som sysslar med ett historiskt–arkeologiskt 
arbete. Förutsättningarna för de som vill vara en del i kunskapsuppbyg-
gande process har förändrats avsevärt under de senaste 200 åren. En ökad 
antikvarisk professionalisering skedde successivt under 1800-talet. En ny 
fornminneslagstiftning tillkom 1867, och från och med 1800-talets mitt bil-
dades flera fornminnesföreningar ute i landet. Dessa stod för en provinsiell 
kompetens samtidigt som Vitterhetsakademien representerade statens och 
centralmaktens antikvariska ansikte (Baudou 2004:148 ff.) Under 1900-talet 
skapades relativt heltäckande funktioner i form av regionalt betrodda om-
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bud och landsantikvariebaserat överansvar. Under 1970-talet decentra-
liserades sedan delar av kulturmiljöarbetet, och med det även arkeologin. 
Länsantikvarier tillsattes ute på länsstyrelserna med ansvar för ett statligt 
kulturarvsarbete på regional nivå (Högberg & Fahlander 2017:14). Under 
detta skede påbörjade även Riksantikvarieämbetet sin undersökningsverk-
samhet (UV) varvid regionala kontor etablerades ute i landet. Arkeologin 
utfördes länge regelmässigt genom smärre anslag från staten, alternativt 
genom egenfinansiering från museiinstitutionernas sida. Under andra hälf-
ten av 1900-talet skedde finansieringen slutligen alltmer genom exploate-
ringar. Utvecklingen har i sin helhet lett fram till en situation där staten idag 
ställer höga krav på vetenskaplighet och kostnadseffektivitet. De av staten 
framställda önskemålen om kunskapsuppbyggnad möter en konkurrens-
utsatt arkeologisk vardag där utförarna spelas ut mot varandra. Ambitions-
nivåerna riskerar att få vika för slimmade beräkningar i det att arkeologin 
levererar precis så mycket som efterfrågats i länsstyrelsernas kravspecifika-
tioner och förfrågningsunderlag. Det öppna sökandet efter en oförväntad 
arkeologisk kunskap känns enligt mitt menande då mycket avlägset, och 
den förutbestämda målbilden riskerar att, i en forskningssituation, hämma 
kreativitet och flexibilitet. 

I den uppdragsarkeologiska situationen står idag Länsstyrelserna som 
garanter för att såväl större som mindre arbetsuppgifter kvalitetssäkras. Upp-
dragsarkeologiska projekt skall genomföras med god vetenskaplig kvalitet och 
till en av staten då bedömd rimlig kostnad. Praktiken tar här avstamp i ett 
samtida paradigm som inbegriper både teorier och metoder för hur kunskap 
skall hämtas in och förmedlas till olika målgrupper. Dialogen mellan arke-
ologiutförare och beslutande myndighet utgör den process som leder fram till 
vilken arkeologisk kunskap som skall tas fram samt på vilket vis detta skall 
ske. Intentionerna kan härvidlag tyckas fixerade både teoretiskt och meto-
diskt. Den arkeologiska praktikens fältarbete inbegriper i sina bästa stunder 
en reflexiv sida som löpande kan generera ny praxis vad gäller fältmetoder 
och i slutändan tolkningar och skapande av nya synteser. I kölvattnet av de 
stora exploateringsprojekt som genomfördes i Sverige under sent 1900- och 
tidigt 2000-tal uppstod diskussioner om behovet av att reflektera över arkeo-
logins teori och praktik i Sverige. Ett tidigt försök att lyfta frågorna på ett 
nationellt plan skedde 2002 genom seminariet Reflexiv fältarkeologi? I den 
efterföljande publikationen skildrades flera olika infallsvinklar på det arkeo-
logiska fältet liksom erfarenheter kring metodutveckling och reflexivitet i 
olika arkeologiska sammanhang (Berggren & Burström 2002). De stora 
exploateringsprojekten kan sägas skapa en särskild typ av arkeologi vilken 
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möjliggör en förståelse av såväl övergripande som mer snäva kulturhistoriska 
frågor. De stora ytornas arkeologi erbjuder oss därigenom att finjustera vår 
kunskap i riktning mot en mer representativ bild av människans kultur och 
hennes landskap (Nilsson & Rudebeck 2010:23 ff.). En positiv konsekvens av 
en storskalig arkeologi är även att vi ofta påträffar nya typer av platser och 
lämningar. I viss mån sådana som vi inte haft förstånd att leta efter eftersom 
vi inte ens vetat om att de existerar (Nilsson & Rudebeck 2010:30 f.). 

2.2 Teoretisk ingång 

Arkeologers slutsatser kring nyfunnet källmaterial i kombination med 
sedan tidigare känd fakta ger dem ett slags nya utblickspunkter, från vilka 
de kan betrakta historien och gå vidare med en förhoppningsvis ny med-
vetenhet. Hela händelseförloppet för fältarkeologin knyter närmast an till en 
traditionell bild av en hermeneutisk tolkningsprocess. 

Ett grundtema från hermeneutikens början fram till idag är just att kun-
skap framträder genom en växelverkande betraktelse av del och helhet. För-
ståelsen av den samlade bilden utgår från dess delar samtidigt som helheten 
gör att beståndsdelarna ställs i ett nytt ljus och blir begripliga och använd-
bara. Den hermeneutiska kunskapsprocessen framställs häri oftast som cir-
kulär eller spiralformad i sin rörelse. En utveckling av en ursprunglig cirkel 
alternerar mellan för-förståelse och förståelse och ytterligare ingående ele-
ment kan utgöras av förklaring och förståelse. I praktiken kan detta idag 
mycket väl innebära att olika sidor av hermeneutiken blandas och att då 
även en pendling sker mellan utpräglat naturvetenskapliga respektive hu-
manistiska metoder (Alvesson & Sköldberg 1994:114 ff.). Gemensamt för 
”cirklarna” är inte minst att de erbjuder problemlösning genom mer eller 
mindre irreguljär rörelse mellan olika positioner, perspektiv och metodval. 
Kunskapen kommer över oss som närmast ögonblickliga insikter, och med 
dem förmågan att se sammanhang.  

Som tolkningslära beskrivs hermeneutiken ofta ha sina rötter i exegetik 
förbunden med bibliska och antika texter. Med en vidareutveckling och in-
fluenser från romantiken och upplysningen lyfts fokus efter hand från det 
beskrivna till ett mer riktat intresse mot intentioner hos författaren liksom 
mer underliggande tendenser och meningar hos olika skildringar. Till skill-
nad från 1800-talets positivistiska strömningar betonade hermeneutiken 
snart vikten av intuition som grund för inlevelse och insikt, och empati i 
förhållande till det studerade fick ökad betydelse för en förståelse. En strä-
van växer fram att alltmer sätta sig i subjektets ställe och förståelsesituation-
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en blir successivt mer relevant liksom vad som inverkar på denna (Alvesson 
& Sköldberg 1994:135–136). 

Synen på den så kallade verkningshistorien utgör en betydelsefull del i en 
hermeneutisk tradition (Baudou 2004:17 ff.). Förståelsen av samband mel-
lan olika situationer och händelser över tid är här central. Detsamma gäller 
vikten av att kunna utläsa den tidigare forskningens positioneringar gäl-
lande den studerade delen av historien. En medvetenhet kring de händelse-
förlopp vilka sammanhänger med varandra över tid i kombination med 
forskarens egen självinsikt ger således förutsättningar för att en förståelse 
skall bli möjlig (Baudou 2004:19 f.). 

Det som präglat 1900-talets hermeneutik, och än idag genomsyrar tanke-
sätten, har ibland återgivits som två huvudsakliga riktningar. Här finns en 
rekonstruktiv sida som riktas mot en ursprunglig mening med det stu-
derade, men även en annan huvudfåra som söker se vad i det studerade som 
har relevans för oss när vi studerar olika sammanhang (se resonemang 
Alvesson & Sköldberg 1994:161). Mot bakgrund av förförståelser ställer vi 
frågor till ett material, varvid en dialog uppstår och alternerandet mellan 
nya och gamla insikter för oss vidare framåt. Den hermeneutiska situation-
en präglas av föränderlighet. 

Hermeneutikens olika inriktningar kan kanske upplevas som motsäg-
elsefulla, men på varierande sätt har de tidvis kombinerats inom ramen för 
en arkeologisk praktik. Hermeneutiken blir exempelvis mer närvarande 
under 1980-talet inom den postprocessuella arkeologin (se ex Johnsen & 
Olsen 1992). Ian Hodders analys av utgrävningen av Haddenham Causeway 
1981–1987, tjänar i detta sammanhang som en bra illustration till hur vi 
genom olika projektmoment kan ta till oss ny kunskap och därigenom får 
nya perspektiv på en ursprunglig, arkeologisk problemställning (Hodder 
1995:184 ff.).  

Mot bakgrund av en diskussion kring hur en praktisk hermeneutik skall 
kunna bedrivas (Alvesson och Sköldberg 1994:156 ff.) är det möjligt att utläsa 
hermeneutikens relevans även inom det arkeologiska fältet. Ett så brett 
perspektiv som hermeneutiken utgör gör att flera kombinationer blir möjliga. 
I sin mest basala form argumenteras för att åtminstone cirkelns inre delar 
måste behållas intakta i forskning (Alvesson & Sköldberg:165). Det centrala är 
här alterneringen av synsätt, det vill säga mellan del och helhet respektive 
förföreställning och föreställning. I linje med detta kan det inte nog under-
strykas att även inom en arkeologisk fältsituation är inte fakta objektiv eller 
ofärgad. Inte minst Gadamers syn på sanningen som beroende av uttolkarens 
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samtid, manar till en hermeneutisk ödmjukhet inför en forskningsuppgift 
(Alvesson & Sköldberg 1994:167 resp. Gadamer 1997:144 ff.). 

Även de mest rudimentära redskapen kan vid sidan om sin praktiska 
funktion rymma olika aspekter som en skapande eller brukande människa 
önskat signalera. Detsamma gäller mänsklig kultur i stort, och då även 
immateriella uttryckssätt kring exempelvis människans identiteter samt 
synen på hennes förhållningssätt till nära och avlägsna landskapsrum. 
Forskningens uttolkning av platsers rumslighet genom arkeologiska spår 
kan ske på flera sätt. Naturen sätter grundförutsättningarna varefter natur-
liga och kulturella formationsprocesser på olika sätt påverkar hur fysiska 
spår kontinuerligt avsätts och omformas. En typ av fältarkeologisk kunskap 
kan sedan uppnås genom studier av människans lokalisering av vistelser 
och aktiviteter, tolkade i ett topografiskt sammanhang. Kvarliggande fysiska 
strukturer liksom spridningsmönster av artefakter och ekofakter kan stu-
deras och genom exempelvis naturvetenskapliga analysresultat bidra till 
vidare tolkning. Källmaterialen utgör således grunden för de uttolkningar 
som görs varefter kunskap framträder i form av berättelser och bilder av 
samspel mellan människa och landskap. 

Enligt hermeneutisk tradition är arkeologiska källmaterial generellt att 
betrakta som ”kvarlevor” (Alvesson & Sköldberg 1994:123ff.) och tidsav-
ståndet är en viktig aspekt att ta i beaktande. Kronologiskt avstånd till källor 
och vad förfluten tid gör med vårt tolkningsförfarande har uppmärksam-
mats särskilt inom hermeneutiken, och då främst genom Gadamer (Cassel 
2014a). Oavsett om tidsdjupet är mångtusenårigt eller om forskningsob-
jektet ligger oss helt nära i tid är vikten av förförståelse dock svår att över-
skatta i en kunskapsuppbyggande process. 

2.2.1 Förförståelse för mesolitikum 

Ett antikvariskt-arkeologiskt arbetssätt lutar sig mot tolkning och utvärder-
ing av tidigare påträffat såväl som nyfunnet material. När det gäller hävd-
vunnen kunskap om mesolitikum ställs forskaren inte sällan inför ett slags 
mesolitisk kanon gällande ett landskaps utseende under aktuellt skede såväl 
som bosättningsmönster, artefakttyper och kulturella särdrag. En veten-
skaplig definition av mesolitikum växer fram successivt med början under 
1800-talets slut, och den förses efter hand på med ett allt tydligare definierat 
innehåll. På så vis skapas något som till slut fyllde ett tidigare uppfattat kro-
nologiskt och kulturellt tomrum mellan föregående och efterföljande arkeo-
logiska lämningar (se Hjørungdal 2012). Över tid och mellan skiftande rum 
finns det inte ett mesolitiskt landskap, varför bilder av den mesolitiska män-
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niskans närvaro i ett landskap för oss idag kan te sig högst varierande. 
Kvartärgeologiska landvinningar har under i synnerhet 1900-talets andra 
hälft förfinat vår syn på landskapsutveckling under postglacial tid. Samtidigt 
har synen på själva landskapet som något helt naturpräglat successivt 
förändrats till en betraktelse som inbegriper ett samspel mellan människa 
och natur. Med detta har även landskapsarkeologin som disciplin fått mer 
utrymme i diskussionen kring hur vi både brukar och förvaltar olika 
landskapsavsnitt (se ex. Gröhn 2004, Nord 2009 resp. Sanglert 2013). 

Förförståelsen för mesolitiska levnadsbetingelser är i ett kustlandskap 
som Blekinge präglad av återkommande strandlinjeförskjutningar. Hur dra-
matiska eller rent av hotande den mesolitiska människan upplevde dessa 
diskuteras till och från, men upplevelsen av transgressioners och regression-
ers mer vardagliga framskridande är egentligen ganska okänd för oss. För 
den mesolitiska arkeologin är fenomenet dock ständigt närvarande i det att 
det återkommande skildras genom förändringar av levnadsvillkor och livs-
mönster. Återkommande forskningsfokus gäller förstås det mesolitiska 
landskapsrummets ekonomisk-praktiska egenskaper. Samhällenas grad av 
mobilitet alternativt platsbundenhet är ofta central liksom en diskussion 
kring en eventuell säsongsmässig interaktion mellan kust och inland. (se ex 
Persson, C. 2012:253ff.) 

Människans mer eller mindre medvetna behov och preferenser har 
genom tiden resulterat i en uppordning av och rumslighet i de miljöer som 
hon kommit i kontakt med. Källmaterialet representerar allt från tillfälliga 
bruk av platser till sådana nedslag som är permanenta och löper över flera 
generationer liksom alla däri ingående boplatselement som uppstår utifrån 
människors akuta eller mer långsiktigt inriktade behov. Att antikvariskt 
tolka ”boplatslämningar” kan vara något av en utmaning, i synnerhet när 
det kommer till mellanmesolitiska, inte sällan blygsamt bevarade spår. En 
vid definition av en boplats kan således utgå från endast ett fåtal fynd inom 
en begränsad yta. Var gränsen går mellan vistelse, aktivitet och boplats är 
således ofta en definitionsfråga, och något den uttolkande forskaren ofta 
kanske fastslår närmast slentrianmässigt. Detsamma kan kanske sägas gälla 
om hur ställning tas till mer komplexa boplatselement, hur pass varaktiga 
de varit, vilka funktioner de haft etc. Att vi definierar en lämning som en 
”hydda” och en annan som ett ”hus” är ett tydligt exempel på en praktik 
som utgår från en schablonmässig förförståelse. Oavsett hur sofistikerade 
lösningar som finns hos en definierad hyddkonstruktion så uppfattas ett i 
fält något osäkert belagt tvåskeppigt hus sannolikt som ett evolutionistiskt 
steg framåt av många uttolkare av mesolitikum. 
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Fallstudierna i denna licentiatuppsats berör i stor utsträckning läm-
ningar efter bostäder, vilka konstruerats så att de skulle vara stabila och 
tåliga mot väder och klimat. Sådana tämligen permanenta avtryck under 
mesolitikum väljer jag att benämna hus och byggnader. Min mening är att 
termen ”hydda” snarare bör förbehållas små, lätta och företrädesvis tem-
porära konstruktioner. För att inte skapa förvirring har i valda fall dock 
beskriva konstruktioner fått behålla de benämningar de fått i exempelvis 
rapporten för Lussabacken Norr (Björk et al. 2016 resp.avsnitt 4.1 nedan). 
Benämningarna skrivs då ut kursiverat, exempelvis Hydda 26. 

Den gängse bilden av bostäder från mellanmesolitisk tid utgår ursprung-
ligen från spår som påträffats genom dansk submarin arkeologi. Föreställ-
ningarna lutar sig dessutom ofta mot fylligare källmaterial från tidig- res-
pektive senmesolitisk tid snarare än faktiska kontexter från mellanmeso-
litikum. Såväl idag som under mesolitisk tid, har människor en varierande 
grad av anknytning till fysiska platser eller områden som de nyttjar, bebor 
och upplever. Forskningen kring våra förhållningssätt till rumslighet och 
platser, och i synnerhet begreppskombinationen Space and Place, utgår från 
människans känslomässiga upplevelse av landskapet, och inte minst vad 
förfluten tid och miljö gör med våra uppfattningar av rumslighet (se ex. 
Nord 2009). Inte minst det socialantropologiska fältet har bidragit med 
perspektiv på människors tankegångar kring betydelsen av egna byggnader 
och bostäder (Carsten & Hugh-Jones 1995). I linje med detta menar jag att 
den fysiska gestaltningen av exempelvis mesolitiska boplatser mycket väl 
kan återspegla både minnen och strategier. Rumsligheten kan alltså verka 
på ett praktiskt plan vad gäller uppordningen av en boplats, men även 
återspegla symbolvärden med koppling till personliga och kollektiva min-
nen, upprätthållande av social ordning samt helt allmänt, människans plats 
i världsalltet. Den gestaltade platsens alla ingående element är därför be-
tydelsefulla ifall vi i egenskap av uttolkare vill få en någorlunda rättvisande 
bild av samspelet mellan mesolitisk människa och landskap. 

En praxis kring metodvalen inom stenåldersarkeologin kan i stor ut-
sträckning sägas utgå från studier av forntida teknik, där tolkning av 
material och tillverkningsteknik förväntas kunna ge inblickar i exempelvis 
samhällens strukturer och boplatsmönster. Sett utifrån artefakter och hela 
redskapsinventariet från mesolitikum ter sig en allmänt vedertagen bild av 
tidsskedet tydlig. Nogsamt upprättade kronologier skapar fyndsamman-
hang för skilda perioder. Bra exempel på detta är pilspetsarnas utveckling 
under mesolitisk tid, vilken länge utgjort en uttalad kanon gällande identi-
fierbara teknik- och/eller kulturgrupper (Sørensen 1993:36 ff. resp. Vang 



2. TEORETISK BAKGRUND

25 

Petersen 2008.). Tolkningen av artefakters spridningsmönster utgör oftast 
en central del i praktiken kring stenålderslokalers arkeologi, och fyndsprid-
ning över tid i rummet avgör inte sällan hur vi öppnar upp för tolkningar av 
aktiviteter och levnadsmönster inom exempelvis boplatser (Fig.3). En lång 
rad olika arbetssätt kommer med största sannolikhet även i framtiden att 
fokusera på det litiska fyndmaterial som inte sällan är det enda som finns att 
tillgå från mesolitiska lokaler (se ex. Persson, C. & Knarrström i Björk et al. 
2016:155 f.) 

När en tillfredställande empiri saknas lokalt och regionalt, inhämtas för-
förståelsen ganska logiskt från en kunskapsmässig och teoretisk grund från 
andra regioner. Arkeologins behov av att definiera och gruppera utifrån 
materiell kultur, sätts i det sammanhanget på sin spets när diskussionen 
kring dessa arkeologiska materialgrupper likställs med uttryck för kulturell 
och etnisk identitet. Genom att se samband mellan den mesolitiska män-
niskans föredragna platser i landskapet, typiska boplatsstrukturer och för-
väntade artefaktsammanhang, sätter arkeologin således ofta en etikett på 
människor i form av en kulturell tillhörighet. Av förklarliga skäl är det 
kanske lätt att närmast klamra sig fast vid en sådan förförståelse som på 
kortare sikt kanske gör den egna arkeologiska berättelsen enklare att han-
tera. Det mesolitiska skedet utgör en mer än 5 000 år lång tidsrymd i det 
landskap vi idag känner som Blekinge. Eftersom föreliggande arbete är sär-
skilt inriktat mot mellanmesolitikum, rör vi oss inom något snävare tids-
ramar med fallstudier som är samtida med den arkeologiskt definierade 
kongemosekulturen (ca 6700–5500 f.Kr.). För att kunna diskutera fallstu-
diernas lokaler i ljuset av deras mesolitiska samtid, krävs dock vissa förtyd-
liganden kring mitt eget förhållningssätt till kulturgrupper samt begreppet 
kongemosekulturen. Min hållning till begreppet kulturell identitet är att 
den utgår ifrån människors preferenser, såväl materiella som mentala. De 
sammanhang människogrupper ingår i genererar olika slags behov, och i 
förlängningen enskilda såväl som kollektiva strategier för att uppfylla 
sådana behov. Ett arkeologiskt kulturbegrepp knyter av tradition an till ett 
definierat artefaktbestånd, vilket i olika grad kontrasterar mot andra sådana. 
Kulturella grupper blir då, med nutida ögon, i stor utsträckning ett med 
exempelvis sina redskap, kläder och gravtraditioner. Uppordningen blir här 
svart eller vit och den skapar gränser mellan grupper som den förhistoriska 
människan kanske bara delvis, eller inte alls var medveten om eller någon-
sin behövde ta ställning till. De gemensamma dragen kan således skifta av-
sevärt vid jämförelse både mellan och inom kulturgrupper (se ex. Bolin 
1999:32 f.). Kultur skall inte förväxlas med etnicitetsbegreppet, vilket ofta 
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utgår från människors konstruerade uppfattningar om kulturella särdrag 
och känsla av tillhörighet (se ex. Eriksen 2000:282 ff.). Mot bakgrund av 
ovan fört resonemang skall vi följaktligen inte heller förväxla begreppet 
”arkeologisk kultur” med kulturell identitet. Min användning av begreppet 
kongemose utgår från en tanke om att det utgör en del i en kronologisk 
periodindelning och inte skall betraktas som en specifik kulturgrupp.  

Fig.3: Exempel på fyndspridning inom lokalen Bro 597, 450 meter norr om Lussabacken 
Norr. Glesare fyndförekomst och väggeffekt speglar ett golvlager och en utgång i en ca 
11500 år gammal husstruktur (efter Björk et al. 2015:131 Fig.57). 

En hermeneutisk såväl som en annan vetenskaplig hållning till arkeologin 
är avhängig av en strikt hållen källkritik som även omfattar väl avvägda 
bedömningar av vad som är ett rimligt förhållande mellan källmaterialens 
potential och gjorda tolkningar av dessa. Tolkningarna grundar sig i hur 
representativt ett arkeologiskt material är, och slutsatserna dras i ljuset av 
den specifika förförståelse som råder i mötet med, i föreliggande fall en 
mesolitisk kontext.  
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Det förefaller ibland som om det är en liten grupp uttolkare och en snäv 
syn på material och kontext som definierat den gängse bilden av meso-
litikum. Det är därför rimligt att alltid fråga sig hur allmängiltig förför-
ståelsen för mesolitikum egentligen är, inte minst ur ett blekingskt perspek-
tiv? En hermeneutiskt orienterad praktik måste därför alltid utgå ifrån ett 
ifrågasättande av ett rådande kunskapsläge. Den kritiska betraktelsen av 
nytt empiriskt material följs av en uttolkning av detsamma, varefter upp-
repad läsning görs gentemot den egna förförståelsen. Härigenom hamnar 
västra Blekinges mesolitikum i ett nytt ljus samtidigt som vi kan reflektera 
över den regionala kunskapsuppbyggnaden och den nya utgångspunkten 
för en praktisk arkeologi och en effektiv förmedling av kunskap. 
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3. Forskningsbakgrund

3.1 Miljöavsnitt 

De för föreliggande uppsats mest relevanta arkeologiska lokalerna ligger alla 
på det som traditionellt brukar benämnas Listerlandet, i dagligt tal Lister. 
Med detta menas idag ofta hela Sölvesborgs kommun, även om namnet san-
nolikt faller tillbaka på ett mer snävt bygdebegrepp som överensstämmer 
med merparten av dagens Mjällby och Ysane socknar. Dessa markområden 
låg länge åtskilda från fastlandet genom sänkan i anslutning till fornsjön 
Vesan, vilken i sin helhet kom att omvandlas till åkermark först vid 1900-
talets början (Fig.4 resp. Persson, T. 2011:11 ff.) Omfattande arkeologiska 
spår har på Lister påträffats från stora delar av det förhistoriska skedet, men 
det är i synnerhet stenålderns lämningar som kontinuerligt kunnat beläggas 
genom en återkommande, undersökande arkeologi. 

Ur ett landskapsarkeologiskt perspektiv är förståelsen av stenåldern i 
västligaste Blekinge helt avhängig av hur vi tolkar tidigvarande naturmäs-
siga förhållanden, i kombination med de förändringar som pågått sedan 
inlandsisens tillbakadragande med början för 15 000 år sedan. Stenålders-
forskningen växer fram parallellt med att naturvetenskapliga landvinningar 
görs gällande de förhistoriska havsnivåerna längs Östersjökusten. Arkeo-
loger och geologer har under det senaste 150 åren allt mer kunna dra nytta 
av varandras avvägningar, dokumentationer och dateringar och i synnerhet 
Blekinge har som område tidigt bidragit till kunskapsuppbyggnaden kring 
Östersjöns utveckling (se ex. de Geer 1882, Holst 1899, Munthe 1902). 
Strandförskjutningskurvan som gällde för Blekinge inför E22-undersök-
ningarna Sölve-Stensnäs (Fig.5) arbetades fram successivt med början un-
der 1800-talets sista årtionden och finjusterades således steg för steg under 
1900-talets andra hälft (se ex. Berglund 1964, 1971; Liljegren 1982 samt 
Berglund & Sandgren 2010). 
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Fig.4: Socknarna inom Sölvesborgs kommun. Den blåfärgade ytan anger sträckningen för den 
del av fornsjön Vesan som enligt Häradskartan kvarstod omkring 1920.  

Fig.5: Strandlinjekurvan för Blekingekusten, som den tolkades vid tiden för E22-undersök-
ningarna (efter Berglund & Sandgren 2010, Fig.10). 
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Om Blekinges naturmiljöer kan mycket förenklat sägas att de utgör ett möte 
mellan det småländska höglandet och kustområdet vid Östersjön. Av tradi-
tion återges miljöerna som tre trappsteg. En höglänt och skogsdominerad 
topografi följs då av en mellanbygd med bördiga dalgångar, vilka successivt 
går över i en flack skärgård. Länet präglas i stor utsträckning av denna 
sprickdalsterräng, vars berggrund uteslutande består av granit och gnejs 
(Björnsson 1946). Genom landskapet löper även ett antal större åar i nord-
sydlig riktning, vilka haft stor betydelse för människor ända sedan tidig-
mesolitisk tid (bilaga 1). 

I kontrast till dessa miljöer står det sydvästligaste Blekinge, vars naturför-
utsättningar mer överensstämmer med motsvarande på Kristianstadslätten. 
Således finns här en berggrund som domineras av sedimentära bergarter så 
som sandsten och kalksten, med undantag för en handfull höjdpartier. Främst 
i anslutning till dessa restberg finns inslag av morän och blockrik morän, men 
i övrigt domineras jordarten av olika fraktioner av sand. 

Att ett kustlandskap som Blekinge över tid präglas av vattenförhåll-
andenas föränderlighet är knappast överraskande. Strandlinjeförskjutning, 
landhöjning och kulturlandskapets förändringar har periodvis varit drama-
tiska och förutsättningarna för människans levnadsbetingelser har, på gott 
och ont, därmed skiftat avsevärt under framför allt äldre förhistorisk tid. 
Naturgeografiskt bär Sölvesborgs kommun prägel av att vara ett av vatten i 
hög grad påverkat landskapsavsnitt med tidigare helt kringflutna mark-
områden och låglänta partier, vilka under årtusendena skiftat mellan att 
vara havsvikar, insjöar och uppgrundade våtmarker. Den vedertagna 
strandlinjekurvan för Blekinge, som den såg ut inför E22-projektet, återger 
tydligt hur skiftningarna sett ut från istidens slut och framåt (Berglund & 
Sandgren 2010 Fig.5). 

Under tiden för Baltiska issjöns maximum är det endast ett fåtal platser 
som utgjort torra land inom det aktuella området. Förutom det större 
Ryssberget mot norr rör det sig främst om Mörby backe, Istaby backe, Stiby 
backe och Listers huvud. Samtliga dessa höjder hyser en topografi belägen 
mellan cirka 55 och 85 m.ö.h. (Fig.6). I samband med Baltiska issjöns slut-
giltiga avtappning på vatten omkring 9600 f.Kr. sjunker havsytan drastiskt, 
varvid omfattande landområden för första gången efter istiden kan tas i 
anspråk av människan. Regressionen under Yoldiahavet når sedan ner till 
åtminstone 15 meter under dagens havsyta och påföljande transgressions-
maximum under Ancylussjön till ca 4 meter över densamma. 
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Fig.6: Strandlinjerna för Listerlandet och Vesan omkring 9700 f.Kr., 
under skedet innan Baltiska issjöns avtappning.A=Norje Nordansund. 
B=Lussabacken Norr. C=Bygdegårdsboplatsen. Kartbearbetning: 
Anders Gutehall. 

Från cirka 6700 f.Kr. vidtar det egentliga Littorinahavet, vars maximum i 
Blekinge når cirka 7,5 m.ö.h omkring 4500 f.Kr., och efter ett flertal trans-
gressioner och regressioner leder oss fram till de förhållanden som är aktuella 
idag (Berglund & Sandgren 2010 resp. Fig. 7). Fallstudiernas lämningar ligger, 
precis som flera redan tidigare kända stenåldersspår, längs ett stråk från den 
idag utdikade sjön Vesan i norr, ner mot Sölvesborgsviken och övriga 
kustmiljöer i syd och sydväst. Samtliga miljöer har det gemensamt att de i 
olika grad påverkats av i synnerhet Littorinahavets effekter på landskapet. 
Fallstudierna är dessutom kronologiskt samtida med den tidiga fas av Litto-
rinahavet då strandlinjeförskjutningens effekter, i kombination med klima-
tologiska faktorer, resulterade i särskilt skiftande levnadsbetingelser för 
människorna i sydvästra Blekinge såväl som hela Sydskandinavien. 



3. FORSKNINGSBAKGRUND

33 

Fig.7: Strandlinjerna för Listerlandet och Vesan omkring 6700 f.Kr. 
A=Norje Nordansund. B=Lussabacken Norr. C=Bygdegårdsbo-
platsen. Kartbearbetning: Anders Gutehall. 

Den klimatförändring som varar mellan cirka 6500–6100 f.Kr. orsakades 
främst genom stort utflöde av kallt sötvatten från uppdämda issjöar i norra 
Kanada. Detta gav en kraftig nedkylning, vilken även störde cirkulationen i 
Atlanten. Årsmedeltemperaturen tycks ha sjunkit en grad och förblivit låg 
under några århundraden (Björck et al. 2002). Vid inledningen av skedet 
når vatten med en betydligt högre salinitet Blekingekusten genom ett in-
flöde från Västerhavet via Stora Bält. Detta ledde åtminstone initialt till en 
ökad produktivitet i havet, vilket dock sannolikt får ett abrupt slut med 
klimatförändringen, det s.k. 8.2 eventet (8.2 ka cold event), som når sin kul-
men 6200 f.Kr. (Persson, C., Broström & Svensson 2016). Efter kallperioden 
vidtar en relativt snabb transgressionsfas, och omkring 6000 f.Kr. når 
strandlinjen ovanför 4 meter över nutida havsyta (Fig.8). Klimatet blir åter 
varmare och genom nytt inflöde av salt vatten genom Öresund och Stora 
Bält uppstår än en gång näringsrika och produktiva havsmiljöer längs 
Blekinges kuster (Björck 1995). 
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Fig.8: Strandlinjerna för Listerlandet och Vesan omkring 6000 
f.Kr. A=Norje Nordansund. B=Lussabacken Norr. C=Bygdegårds-
boplatsen. Kartbearbetning: Anders Gutehall. 

Samtliga lokaler som ingår i uppsatsens fallstudier blir under senmesolitisk 
och tidigneolitisk tid helt översvallade av Littorinahavet, vilket i olika grad 
bäddar in platserna i postglacial sand och grus. 

Mot bakgrund av ovan berörda topografiska förutsättningar, och inte 
minst det faktum att berggrund och jordarter gett gynnsamma odlingsför-
hållanden, är det knappast förvånande att Blekinges enda egentliga fullåkers-
bygd står att finna inom undersökningsområdet. Åtminstone under 1600-
talets slut, men säkert tidigare är i princip all brukningsbar mark här ian-
språktagen. Så har säkert varit fallet även långt tidigare. Detta styrks exem-
pelvis genom att odlingsspår inom relativt otillgängliga ytor vid Vesansänkan 
kunnat dateras till yngre järnålder (Rudebeck et al. 2010a resp. Kjällquist et al. 
2016). Under inte minst 1800-talet sker omfattande utdikningar av såväl 
större som mindre våtområden. Det största dikningsföretaget inbegriper slut-
giltig torrläggning av Vesan, ett arbetsföretag som fullbordas först under 
1930-talet (Persson, T. 2011). För miljöerna längs kusten vidtar vid 1900-
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talets mitt en helt sentida återkolonisation genom en intensifierad bebyggelse-
expansion och inte minst anläggande av fritidsbebyggelse. 

3.2 Arkeologiskt forskningsläge 

Arkeologiska forskningsöverblickar kan redovisas på olika sätt och med 
skiftande detaljnivå. I föreliggande fall inbegriper beskrivningen av forsk-
ningsläget det som jag ser som det mest väsentliga kring länets stenålders-
arkeologiska kunskapstillväxt. Givetvis kan en sådan översikt inte utläsas 
som om forskningsinsatserna i Blekinge verkat i ett vetenskapligt vacuum, 
utan måste återkommande vägas mot de skildringar som rör mer över-
regionala perspektiv. Åtskillig forskningshistoria har skrivits genom åren 
såväl ur nationella som internationella aspekter, och ibland i form av högst 
personliga betraktelser från enskilda forskare (se ex. Baudou 2004, Trigger 
1993 och Welinder 2003). En regional forskningshistorik i kombination 
med en medvetenhet kring den egna forskningspositionen förtydligar verk-
ningshistorien, vilket även gäller i fallet med Blekinges stenålder. 

Vägen fram till kunskapssituationen kring Blekinges stenålder vid tiden 
för E22-undersökningarna Sölve-Stensnäs löper via en rad olika insikter om 
landskapsutvecklingen och bebyggelsehistorien. Observationer, tillvarata-
gande av fynd, dokumentationer, inventeringar och undersökningar har 
över tid lämnat bidrag i form av tolkningsbara data. Allt genomförs med 
olika intentioner och omfång. En översikt över kunskapstillväxten rymmer 
även vitt skilda aktörer, vilka under helt kort eller längre tid befunnit sig i 
den blekingska arkeologins händelsecentrum. Kunskapstillväxten har i detta 
kapitel summerats under tre huvudsakliga tidsepoker. För ett förtydligande 
av omnämnda lokalers placering i Blekinge liksom de sentida större pro-
jektens inledande faser, hänvisas läsaren till Bilaga 1 respektive Figur 32. 

3.2.1. Tiden fram till omkring 1900 

Intresset särskilt för stenåldern i Blekinge är inledningsvis svårt att urskilja. I 
enlighet med 1600-talets Rannsakningar var det länge notiser kring lätt syn-
liga lämningar och företrädesvis monumentala spår som dominerade (Wallin 
1945). Under 1700-talets andra hälft författar kyrkoherden Christoffer Cron-
holm Blekings beskrifning (ca 1750–57) och Nils-Henrik Sjöborg Utkast till 
Blekings historia och beskrifning (1792–93). Uppgifter om fynd och spår från 
stenåldern får läsaren häri närmast leta efter mellan raderna. Förutom de fall 
då enstaka artefakter hittats eller uppmärksammats är det ytterst sällsynt att 
slutna, eller på annat sätt tillförlitliga fornlämnings- och fyndsammanhang i 
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berättelserna kan bedömas av oss idag. Exempel på undantag är en hällkista 
vid Skillinge i Nättraby socken (Cronholm 1976 [1750–57]:275) och vad vi 
idag vet var en neolitisk boplats vid den s.k. Pysslingebacken i Torhamns 
socken (RAÄ Torhamn 6:1) (Sjöborg 1792–93:148). 

Första hälften av 1800-talet innebär ett på flera sätt ökat intresse för 
arkeologin i Blekinge. Ett antal faktiska utgrävningar kommer till stånd till 
följd av enskilda personers personliga samlariver. Detta resulterar så små-
ningom i att fyndsamlingar från länet hamnar i Statens historiska museum 
(SHM) i Stockholm. Arkeologin tar i hög grad formen av gravinriktade in-
satser och under det tidiga 1800-talet undersöks mestadels lätt identifier-
bara och åtkomliga lämningar från järnåldern. Stenåldersfynden i samling-
arna härrör uteslutande från dikningsföretag och åkerbruk, varefter före-
målen direkt eller via ombud letat sig in i de privata samlingarna. En fram-
trädande roll under detta skede hade amiralitetsapotekaren i Karlskrona, 
Moses Söderström. Förutom att vara utgrävare och samlare var han korres-
ponderande ledamot av Vitterhetsakademien (Abrahamsson 2013:60 f.) och 
hade därmed både en officiell status som statligt ombud och en direkt in-
blick i länets förhållanden vid denna tid. Bland annat Söderströms upp-
visande av sin egna fornfyndssamling, liksom hans praktiska vägledning i 
landskapet, låg till grund för de slutsatser som den kände danske fornfor-
skaren Worsaae drog i samband med besök i Blekinge under 1840-talet. 

Worsaaes första avtryck i blekingearkeologin kom med utgivandet av 
skriften Runamo og Braavalleslaget år 1844 (Worsaae 1844). En diabasgång 
på Vierydsplatån väster om Ronneby hade tidigare tolkats som en bety-
delsefull runristning i berget. På vetenskapliga grunder avfärdade Worsaae 
denna feltolkning som en ren naturbildning (Kjems 2006). Genom den 
källkritiska betraktelsen av sprickbildningen i berget bidrog därigenom 
Blekinge med ett viktigt studieobjekt under en tid av vetenskapligt nytänk-
ande. Endast ett par årtionden tidigare hade C. J. Thomsen levererat sina 
hypoteser kring treperiodsystemet och Worsaae refererade till denna nu 
helt etablerade syn på historien. I det 1846 publicerade verket Blekingske 
mindesmærker fra hedenhold beskriver han sedan Blekinges första inne-
vånare som brukare av stenredskap. Boken fick stor betydelse, och då inte 
minst för vår nutida bild av hur dåtidens främsta forskning såg på fornmin-
nessituationen i Blekinge vid denna tid (Worsaae 1846). Worsaae belyste 
hur redskapen i flera fall utgjorts av andra stenarter än flinta, och han 
målade upp bilden av en jakt- och fiskeorienterad stenålderskultur, vars 
efterlämnade artefakter i stor utsträckning stod att finna i kustbandet 
(Worsaae 1846:6). Ett flertal av länets hällkistor daterade Worsaae till sten-
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åldern. Noterbart är att även han uppmärksammade Pysslingebacken, vars 
fyndförhållanden han i likhet med Sjöborg identifierade som gravspår 
(Worsaae 1846:8). Worsaae framhöll att vid jämförelse med fynd och forn-
lämningar utanför Blekinge, liknade länets stenålder den som stod att finna 
i det övriga Sydskandinavien (Worsaae 1846:43 resp. 45 ff.). 

I tidens anda bildades år 1877 Blekings Fornminnesförening. Verksam-
heten blev kortlivad och aktiviteterna gick i dvala omkring 1882 och fram 
till dess att föreningen 1899 gick upp i den då nybildade museiföreningen, 
sedermera nuvarande Blekinge museum (Werdenfels 1999:27 ff.). En för-
tjänst med föreningens kortvariga verksamhet var att ett antal fornsakssam-
lingar köptes upp så att ett betydande antal stenåldersartefakter fick sin per-
manenta hemvist i länet och slutligen Blekinge museum (se ex Henriksson 
2006). På så vis fanns ett studiematerial från olika delar av Blekinge till-
gängligt för de forskare, vilka redan tidigt under 1900-talet försökte sys-
tematisera stenålderns artefakter och sammanställa spridningskartor genom 
kunskapen om just dessa. Än idag kan vi se forskningsmässiga fördelar med 
att vissa samlingar behållits intakta. Det bör förstås sägas att exakt pro-
veniens inte alltid var viktigast för den äldre tidens samlande. I de fall fynd-
platserna än idag dock kan bedömas som någorlunda säkra bidrar de till en 
mer komplett fornlämningsbild. Utöver detta är de äldre samlingarnas 
värde även av vetenskapshistorisk art. 

Dokumentationen från de arkeologiska insatser som var sanktionerade 
av staten under 1800-talet lämnar ofta mycket att önska när arkeologin av 
idag vill ta ställning till äldre fyndförhållanden och arkeologiska platser. 
Således är det inte alltid mycket bättre underlagsmaterial efterlämnat av den 
erkända sidan av arkeologin som efter den renodlat amatörmässiga och 
intresseorienterade sidan av densamma. 1800-talets slut innebar enligt min 
mening något av en brytningstid vad avser professionalisering och doku-
mentation och ett fåtal insatser i Blekinge visar på denna utveckling. Skol-
lärare Johan Andreas Jörgensen från Bornholm passerade exempelvis den 
ovan nämnda fornlämningen Pysslingebacken på Torhamnslandet under en 
studieresa 1885. Trots att hans forskningsfokus låg på järnålderns gravskick 
utgjorde hans fynd och redogörelse (Jörgensen 1885:46) på sätt och vis 
kunskapsunderlag för framtida studiebesök på platsen av Knut Kjellmark 
och Blekinge museums intendent Gustaf Quiding 1907, och i förlängningen 
professionella fältinsatser under efterkrigstiden (se detta arbetes kapitel 
3.2.3 resp. Berglund 1960). 
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Fig.9: Undersökning av fält A-I vid Sandviken i Siretorp 1912. Översikt mot SO. Foto: 
Okänd. Ur Axel Bagges arkiv, ATA. 

Skolläraren och arkeologen Carl Wibling från Helsingborg står för de mest 
betydande insatserna under 1800-talets slut. Han utförde 1891 och 1892 
arkeologiska arbeten i Blekinge, och härefter tilldelades han ytterligare 
anslag från Vitterhetsakademien för att även fortsatt kunna dokumentera 
och undersöka fornlämningar i länet. Han utför dessa vidare fältarbeten 
under 1893 och 1894, och redogorde för resultaten i Månadsbladet för 1895 
(Wibling 1895a). Vid samverkan med lokalboende uppmärksammades 
Wibling tidigt på arkeologiskt intressanta platser inte minst i mellersta 
Blekinge. Här noterade han intressanta samband mellan stenåldersläm-
ningar och vad som uppfattades vara forntida strandnivåer på olika höjd 
över havet. Ganska snart blev Wibling även uppbackad i fält av dåtida 
expertis, som statsgeologen Nils-Olof Holst och dåvarande professor och 
sedermera riksantikvarie Oscar Montelius. När det kom till stenåldersbo-
platsernas förhållande till forna strandlinjer, belyste Wibling detta främst 
genom exempel från Angelskogsviken, Kuggeboda på Göhalvön samt vid 
Fornanäs invid Ronnebyån (Wibling 1895a, 1895b och 1899). Resultat från 
en undersökning i Svensstorp, Bräkne-Hoby socken, fick honom även att 
föra fram hypoteser kring den tidiga odlingens historia (Nilsson, B. 2015: 
65). Utöver detta kastade han även ljus på resultat från Augerum gällande 
påträffade gravar från stridsyxekultur (Wibling 1895a:124 ff. resp. 1899). 
Betydelsen av Wiblings stenåldersutgrävningar i mellersta Blekinge kan 
knappast överskattas. Platserna och det arkeologiska materialet erbjöd goda 
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förutsättningar att studera forskningsfrågor som låg i tiden, och Carl Wib-
ling var uppenbarligen rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.  

3.2.2. Tiden från sekelskiftet 1900 till 1940 

Knut Kjellmark lyfte 1904 fram 58 stenåldersboplatser i Sverige som be-
tydelsefulla för det fortsatta utforskandet av stenåldern och bland dessa 
ingick de 12 av Wibling tidigare beskrivna lokalerna i Blekinge (Kjellmark 
1904:212 ff.). Relativt snart skulle dock ett område framträda som betydligt 
viktigare för stenåldersforskningen än övriga fornlämningar. Bröderna Fritz 
och Christian Reventlow, hemmahörande i Ringsjöområdet i Skåne, upp-
märksammade tidigt forskarsamhället på rika fyndplatser inom byn Sire-
torps utägor vid Sandviken. Den förstnämnde skall redan 1902 ha upptäckt 
fynd inom olika delar av området, och 1906 redogör brodern Christian på 
ett insiktsiktsfullt sätt hur och var i terrängen vilken typ av fynd påträffats 
(Reventlow 1906). Fyndens och stratigrafins betydelse för förståelsen av 
stenåldersfaserna uppmärksammas uppenbarligen på nationell nivå, då 
Knut Kjellmark snart får riksantikvariens uppdrag att på plats i Siretorp 
försöka ytterligare utforska omständigheterna. Mot bakgrund av dennes 
gedigna kunskaper i ämnet och då högaktuella forskning kring stenåldern 
vid Skånes västkust, är detta ytterligare ett exempel på hur rätt arkeolog 
hamnar i Blekinge vid rätt tidpunkt. En första arbetsinsats görs tillsammans 
med Christian Reventlow 1907, och härefter fortsätter Kjellmark under 
perioden 1912 till 1915. Stora mängder fynd och tydliga lagernivåer fram-
kommer till följd av dessa undersökningar. Efter det sista årets insats 
hängde dock frågan om det inbördes kronologiska förhållandet mellan 
lokalens gropkeramiska material och dess snörornerade trattbägarkeramik 
kvar i luften (Bagge, 1942:36). 

Vid sidan om de rent stratigrafiska och kronologiska frågorna kring 
stenåldern dryftades redan tidigt hur olika kulturgrupper under neolitikum 
egentligen borde uttolkas, och generellt är det spörsmål kring deras 
skiftande ekonomi och grad av bofasthet som berördes. Forskningens åter-
kommande intresse för stridsyxekulturen i Blekinge blev påtagligt, och 
Wiblings gravfältsmaterial i närheten av Augerums kyrka kom efter hand 
att lyftas fram även av andra forskare (Arne 1909 resp. Erixon 1913).  

Ett systematiskt inventeringsarbete för Blekinge låter vänta på sig till 
relativt långt in på 1900-talet. I september 1909 besökte Sigurd Erixon 
Blekinge museum i Karlskrona. Här liksom i Kalmar och Stockholm stu-
derade han då stenåldersfynd från Blekinge. Denna dokumentation resul-
terade i en seminarieuppsats i Uppsala 1909 och så småningom även en ut-
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förlig artikel i Fornvännen 1913 (Erixon 1913). Erixon var en av Knut 
Stjernas elever, och precis som på flera andra håll i landet kom stenåldern 
tack vare Uppsalaprofessorns initiativ att dokumenteras landskapsvis 
(Nerman 1965). Mellan åren 1916 och 1919 inventerade Pehr Johnsson 
samtliga Blekingesocknar för Vitterhetsakademiens räkning. De då inklu-
derade stenåldersplatserna var dock i stort sett desamma som de vilka lyfts 
fram redan under de föregående årtiondena (Johnsson 1923). Först 1925 
påbörjades ett mer löpande inventeringsarbete, då av Blekinge Hembygds-
förbund under ledning av adjunkt Gottlieb Wirde, Karlskrona. Kartlägg-
ningen av fornlämningar ger förstås en överblick av ett dåtida, generellt 
kunskapsläge, och åtminstone som dåtida bild av neolitisk tid får den be-
traktas som tämligen fyllig. För en representativ bild av kunskapsläget kring 
1920 kan hänvisas till en av Uno Sundelin redovisad spridningsbild av då 
kända stenåldersboplatser i bl.a. Blekinge (återgiven i Nilsson, B. 2003:127). 
När det kommer till det vi idag benämner mesolitikum, placerade Sigurd 
Erixon in ben- och hornartefakter från Listerlandet, styrkt av de Geers ut-
låtande om Littorinahavet och dess effekt i trakten, under kategorin Epi-
paleolitisk civilisation (Erixon, 1913:130 ff.). I övrigt redovisade han yxtyper 
och kända fyndplatser vilket sammantaget bedömdes spegla Ertebölle-
kulturens spridning i Blekinge (Erixon 1913:135 ff.).  

Knut Kjellmark fortsatte utforskandet av Blekinges stenålder i samband 
med att han påbörjade en undersökning av den stora stenåldersboplatsen 
(RAÄ Karlshamn 4:1) vid gamla Lasarettsområdet i Karlshamn 1923. Redan 
1911 hade stenåldersfynd uppmärksammats här men den nu mer storska-
liga exploateringen gjorde att Kjellmark, på Riksantikvariens uppdrag, kom 
att övervaka bortschaktningen av boplatsen. Systematisk sållning av jord-
massor genererade stora mängder neolitiska fynd under de följande åren. 
Egil Lönnberg summerade resultaten i 1930 års Blekingeboken, varvid han 
även gav en inblick i den pågående vetenskapliga diskussionen kring strati-
grafi och kronologi inom stenåldersboplatser. Han refererade då till Otto 
Rydbecks teori kring äldre kulturdrag som levde kvar in i neolitisk tid 
(Lönnberg 1930:123 f.). Den kvarhängande frågan från Siretorp efter 1915 
låg alltså helt i linje med en pågående vetenskaplig debatt, vilken skulle visa 
sig finna sin lösning bland annat tack vare fortsatt dokumentation inom 
Siretorpsområdet. 
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Fig.10: Stenåldersboplatsen vid Gamla Lasarettsområdet i Karlshamn under utgrävning 
1923. Översikt mot N. Foto: Okänd. ATA Dnr 2550/1925. 

Fig.11: Delar av Elof Pehrsons fornsakssamling, som den fortfarande förvarades på gård-
en i Törneryd, Åryds socken 1933. Foto: Sigfrid Leander Blm E 02707. 
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Under 1920-talet återkopplas så småningom till tidigare frågor rörande 
stenåldersgruppers kulturtillhörighet, och med nytillkomna fornlämnings-
lokaler blev det då möjligt att vidare studera framför allt stridsyxekulturens 
gravskick. Enligt Riksantikvariens årsberättelse för 1926 framgår det att Egil 
Lönnberg under året tillvaratagit gravfynd i ett grustag i Törneryd i Åryds 
socken och 1931 inhämtar John-Elof Forssander ny kunskap genom lik-
nande gravmaterial vid en efterundersökning av en grav på kyrkogården i 
Bräkne-Hoby (Forssander 1931). Tillsammans med ett flertal gravfynd i 
lantbrukare Elof Pehrsons fornsakssamling från Törneryds by utgjorde 
materialen vid denna tid ett viktigt forskningsunderlag, och inom ramen för 
Forssanders då pågående forskning kring stridsyxekulturen kom blekingskt 
material således att bli tämligen väl representerat (Forssander 1933:223 ff. 
resp. Forssander 1935:104 ff.). 

Flera andra exempel finns på mindre omtalade neolitiska undersök-
ningar under mellankrigstiden, vid sidan om det då redan välkända boplats-
området vid Siretorp (se ex Engström 1924 resp. Leander 1939). Det som 
dock särskilt bör lyftas fram i ljuset är Egil Lönnbergs resultat från boplats-
en på Sillnäs udde år 1931 (Lönnberg 1931). Materialet från den redan tidigt 
kända fyndplatsen är mycket omfattande, men det har likväl endast i liten 
utsträckning studerats och använts av forskningen i modern tid (se ex. 
Werbart 1988:175).  

En något besvärlig sida av kunskapstillväxten under 1920- och 30-talen 
härrör från ett fornsakssamlande som inte var sanktionerat av den profession-
ella arkeologins företrädare. Det handlar i detta fall om osund sammanbland-
ning av egna och det allmännas intressen personifierad av en i Sölvesborgs-
trakten lokalt verksam poet och skribent vid namn Anton Remelin. Han var 
en aktiv samlare av fornsaker och hade en, vad det verkar, god kännedom om 
flera av bygdens fornlämningar och säkert ett brett kontaktnät. Ett flertal 
museer i Sverige har stora mängder föremål i sina samlingar, vilka ursprung-
ligen sålts eller skänkts till dem av Remelin. Stenåldern på Listerlandet var 
helt uppenbart så inarbetad i svensk arkeologi att flera ville ha ett eget refe-
rensmaterial från området. Göteborgs arkeologiska museum sammanfattar 
exempelvis ett från Anton Remelin överlämnat material så här: 
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Av mera märkliga, svenska fornsaker, som inkommit år 1928, kunna näm-
nas: flera boplatsfynd, bestående av flint- stenredskap och krukskärvor från 
Mjällby, Ysane och Gammalstorps socknar i Listers härad, Blekinge. Dessa 
fynd är ett betydelsefullt jämförelsematerial för avdelningen, enär de äro så 
fullständiga, att de giva en god bild av boplatskulturen nere på Listerhalvön. 

(Göteborgs museum Årstryck 1929:64–65) 

Remelin var synnerligen aktiv under mellankrigstiden och hans framfart 
resulterade i ett rättsligt efterspel 1923 efter att han då utfört egna gräv-
ningar inom boplatsen vid Siretorp. Remelin försvarade sig i olika samman-
hang med att de platser han tog fynd ifrån inte var skyddade av lagen, och 
från antikvariskt håll var man inte minst orolig för att han skulle få andra 
att inse att det fanns pengar att tjäna genom handel med fornsaker (William 
Andersson brev till riksantikvarien daterat 4 juni 1924). 

Även om vi får ge Anton Remelin rätt i det att han påtalade att vissa bo-
platser höll på att plöjas bort så bidrog han själv i hög grad till att förstöra 
fornlämningsspår och skingra fynd, och i det långa loppet fragmentera kun-
skapsläget för oss idag. Värdet av listerländska fynd ute bland landets sam-
lingar är idag kanske mest kuriöst och en del har på senare år återlämnats 
till Blekinge (Blm acc.nr 27317–27321). 

År 1931 igångsattes en ny fas av undersökningar i Siretorp. Denna gång 
hade Kjellmark inlett ett samarbete med Axel Bagge vid Statens historiska 
museum. Ett större och djupare schakt än tidigare grävs nu genom dynerna 
i boplatsens centrum. Härvid framgår med all tydlighet att de gropkera-
miska lagren var yngre än de som var bemängda med snörornerad keramik. 
Vidare grävning under nivån för trattbägarkeramiken genererade slutligen 
erteböllekeramik. Bagge fortsatte grävningarna vid Siretorp 1932 genom att 
följa olika erteböllelager. Ett djupt liggande, sotigt men då ej fyndförande 
lager vållade ännu visst huvudbry men visade sig vid en avslutande fältinsats 
1935 innehålla snörornerad keramik. Med dessa belägg menade man sig 
kunna fastslå boplatsens stratigrafi och kronologi varvid Rydbecks hypo-
teser betraktades som bekräftade (Bagge 1942:45 f.). Den omfattande 
publikationen från 1939 sammanfattar resultaten av grävinsatser under fyra 
årtionden inom Siretorpsboplatsen. Förutom att den redovisar fyndmaterial 
och stratigrafin inom lokalen ger författarna den då aktuella lägesbilden 
beträffande övriga, då kända stenålderslokaler i Siretorpsområdet (Bagge & 
Kjellmark 1939:152–164).  
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Fig.12: Undersökning av stenåldersboplats inom ”skifte 29” på Sillnäs udde , Mjällby 
socken 1931. Översikt mot NNO. Foto: Egil Lönnberg ATA Dnr 3957/1931. 

3.2.3. Efterkrigstid till 2010 

Utvecklingen i Blekinge går under efterkrigstiden, liksom i övriga Sverige, 
mot en än mer professionaliserad och så småningom alltmer exploaterings-
inriktad arkeologi. Precis som tidigare är det i Blekinge mestadels neolitisk 
arkeologi som berörs, och i flera fall lokaler som redan återkommande hade 
tilldragit sig forskningens intresse. Den gropkeramiska boplatsen Pysslinge-
backen vid Torhamn rönte, som omnämnts ovan, tidigt ett antikvariskt in-
tresse. Det dröjde dock ända till 1957 innan lokalen undersöktes under ord-
nade omständigheter, och då skedde det genom en insats av arkeologiska 
seminariet vid Lunds universitet. Vid detta tillfälle lades fokus på avvägning 
av klapperstensfält, men också tillvaratagande av arkeologiskt material. I 
likhet med tidigare observationer bestod fyndmaterialen uteslutande av 
gropkeramik, vilken konstaterades knyta an till traditionen för sydöstra 
Sverige (Berglund 1960). Sommaren 1963 förlade Lundaseminariet, under 
Holger Arbmans ledning, sina seminariegrävningar till bland annat två 
stenåldersplatser i Östra Blekinge. Den ena platsen var Björkärr, inte långt 
från Torhamn, där framför allt lager och fynd från gropkeramisk kultur 
såväl som stridsyxekultur dokumenterades (Arbman 1964). Den andra 
lokalen utgjordes av ett mellanneolitiskt hällkistegravfält ute på ön Inläng-
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an, i yttre delen av Östra skärgården, varvid resultatet främst bestod i upp-
mätning av ännu ej borttäktade hällkistor liksom nivellering av äldre 
strandlinjer i gravfältets närhet (Berglund et al. 1964). 

Från 1960-talets mitt och framåt utförs flera nya undersökningar i dyn-
området vid Siretorp, vilka på olika sätt kan sägas bekräfta bilden av strati-
grafin som den tolkades vid 1940-talets början. Frågetecken kvarstår dock 
enligt vissa forskare gällande frågan om eventuell samexistens på platsen 
avseende äldsta trattbägarkultur och erteböllekultur, eller om den snö-
rornerade keramiken omlagrats på naturlig väg (Larsson, M. 2006:54). 
Inledningen av 1970-talet ser ett förnyat intresse av att använda Siretorps-
boplatsen i diskussionen kring strandlinjeproblematiken. Kvartärgeologen 
Björn Berglunds arbete är på alla sätt centralt i detta sammanhang då hans 
forskning kring landskapsförändring och strandförskjutning i synnerhet 
lutat sig emot blekingska studielokaler och då inte minst Siretorp (se ex. 
Berglund 1971). Lundaseminariet under ledning av Björn Berglund och Stig 
Welinder utför en stratigrafiskt inriktad schaktning genom boplatsens mitt 
1971. Nu tidfäster man Siretorpboplatsens huvudsakliga bebyggelsefaser 
genom en kombination av geologiska, radiometriska och arkeologiska date-
ringsmetoder till Tidigneolitikum C och Mellanneolitikum III–V (Berglund 
& Welinder 1972:90 resp. Welinder 1973). Ett nyvaknat intresse för strand-
linjeförskjutningsproblematiken samt en avsaknad av material från Erte-
bölletid vid grävningarna efter 1940-talet, bidrog till att frågor kring meso-
litikum i Siretorp under lång tid kom att hamna utanför forskningens fokus.  

Under 1960- och tidigt 1970-tal hamnar ett flertal stenålderslokaler kring 
Ronneby i fokus. Den dåvarande arkeologistudenten Karl-Axel Björkqvist 
gjorde under åren 1963–68 en sammanställning av just sådana platser i 
trakten, och denna otryckta dokumentation förvaras i Blekinge museums 
arkiv. Under dessa år blir en del av boplatserna även föremål för faktiska 
undersökningar, vilka kom att utföras av Karl-Axel själv tillsammans med 
studiekamraten Thomas Persson. Förutsättningarna var ofta enkla, och 
utgick inte sällan från deras intresse av att få kunskap om arkeologiska 
platser som akut hotades av exploatering. I flera fall uppmärksammade de 
landsantikvarie Ingemar Atterman på pågående eller förestående otillåtna 
ingrepp, varpå insatser kunde ske i Blekinge museums regi (muntligen 
Thomas Persson). 
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Fig.13: Lundaseminariet undersöker stenåldersboplatsen vid 
Björkärr, Torhamns sn år 1963. Foto: Ingemar Atterman. Blm 
D 1862. 

Redan sommaren 1965 undersökte Björkquist och Persson en stenåldersbo-
plats vid Heaby, öster om Ronneby, vilken kommit att beröras av en grus-
täkt. Ett flertal kulturlagerrester tolkades utgöra lämningar av hyddgrunder. 
Bland annat genom ett fyndmaterial bestående av trattbägarkeramik kunde 
lokalen dateras till sent tidigneolitikum (Björkquist 1987:29 f. resp. Nilsson, 
B. 1995:52). Under åren 1967 och 1968 utfördes sedan omfattande insatser 
inom Fornanäsboplatsen, öster om Ronnebyån. Rikligt med fynd i form av 
flinta och keramik tillvaratogs, och med sina olika ingående delar kan 
Fornanäskomplexet sägas inbegripa kulturspår från mellanmesolitikum och 
fram till Gropkeramisk kultur. År 1971 gjordes en mindre undersökning i 
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anslutning till en del av det boplatsområde vid Angelskog som uppmärk-
sammats av Wibling redan på 1890-talet. Boplatsen var lågt belägen mellan 
2 och 4 meter över dagens havsyta, varför den översvallats i samband med 
Littorinatransgressionen. Fyndmaterialet från den orapporterade insatsen 
bedöms delvis kunna knytas till mellanmesolitisk tid (Björkqvist 1987:27). 
Detta gör platsen till den först uppmärksammade, delvis undersökta lokalen 
av sitt slag inom länet. 

Den ovan nämnda, bäst bevarade hyddan vid Heaby är att betrakta som 
ett betydelsefullt första konkreta belägg i Blekinge för en husgrund från 
stenåldern. Även inom Fornanäsboplatsen tolkades dock ytterligare spår 
som varandes möjliga rester av hyddor och 1977 undersöks vad som sanno-
likt var en senneolitisk hydda strax söder om byn Leråkra, öster om Ronne-
by (Björkqvist & Persson 1977). Delvis parallellt i tid tillkommer ny kvar-
tärgeologisk kunskap från Spjälkö mosse, även detta en plats i närheten av 
Ronneby. Efter fältstudier här och genom ett påföljande avhandlingsarbete 
förfinar Ronnie Liljegren under 70-talet strandförskjutningskurvan för mel-
lersta Blekinge (Liljegren 1982). 

Forskningsintresset utanför länet vad gäller blekingsk stenålder avsätter 
endast undantagsvis spår i skrift under 1970-talet. Mats Malmers ingående 
forskning kring stridsyxekulturen bryter under denna tid som bekant med 
ett äldre paradigm kring en främmande befolkningsgrupp som kommer till 
Sydskandinavien under mellanneolitikum. För Blekinges vidkommande 
innebär detta exempelvis att han menar att Forssanders slutsatser kring 
vilka delar av länet som ianspråktagits först av en boskapsskötande kulturen 
helt enkelt inte kan utläsas av yxmaterialets spridning (Malmer 1975:104). 
Med undantag för material från SYK-gravar vid Vedeby ättebacke norr om 
Karlskrona (Lundberg 1944) och Saxemara utanför Ronneby (Björkqvist 
1967), hade inte mycket nytt material tillkommit sedan Forssanders dagar. I 
större utsträckning än tidigare kunde nu dock en åtskillnad göras mellan de 
platser i länet med endast belägg för gravar och sådana som mer var att 
betrakta som boplatser (Malmer 1975:153 resp. 161). 
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Fig.14: Undersökning av Fornanäsboplatsen vid Ronnebyån 1967. Perspektiv mot norr. 
Foto: Ingemar Atterman Blm_A 15878.  

Fortsatt inventering av kultur- och fornlämningar blir under efterkrigstiden 
en allt viktigare del i det förebyggande kulturmiljövårdsarbetet. Stor bety-
delse för det arkeologiska arbetet i Blekinge i övergångsskedet mellan 1960- 
och 70-tal har förstås förstagångsinventeringen av länet. Mellan åren 1969 
och 1972 genomfördes detta arbete, varvid drygt 4 000 lämningar kom att 
registreras. Bland dessa definierades 173 lokaler som stenåldersboplatser 
(Blekingeboken 1973:188). Thomas Persson, sedermera 1:e antikvarie vid 
Blekinge museum, deltog själv i arbetet med förstagångsinventeringen. 

I en populärt hållen publikation över Ronneby stad och kommun från 
1987 finns ett arkeologiskt bidrag som skrivits av Karl-Axel Björkqvist. Här 
delgav han sitt perspektiv på förhistorien genom inte minst stenåldersläm-
ningar i Ronneby kommun. En senmesolitisk ljusterspets, tillvaratagen i 
Spjälkö mosse 1971, uppges med sina 7 000 år vara den äldsta daterade arte-
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fakten från Blekinge. Det allmänna beskrivs tillsammans med det specifikt 
framlyfta, och artikeln sammanfattar tämligen väl kunskapsläget för byg-
den. Den ger en inblick i vilka synteser kring bl.a. traktens stenålder som då 
kunde komma ut av den resurssnåla och volymmässigt blygsamma arkeo-
logi, vilken fram till dess dominerat inom länet.  

Fig.15: Karl-Axel Björkqvist (t.v.) och Martin Hansson (t.h.) vid Blekinge museums 
undersökning inom RAÄ Mjällby 61 (Siretorpsboplatsen) 1990. Foto: okänd Blm San 
0357. 

Vid slutet av 1980-talet sker en nyordning inom lagstiftningen kring han-
teringen av arkeologin i samband med att Kulturmiljölagen träder i kraft 
1988 (SFS Nr 1988:850). Det förefaller uppenbart att den arkeologiska prak-
tiken för Blekinge härefter successivt anpassar sig till en ny tids kvalitets-
krav, formaliserade handläggningsprocesser och ökat kostnadsläge. Att 
direkt belägga detta kräver dock en särskild studie vilken knappast kan rym-
mas inom föreliggande arbete. Undersökningar och projekt blir dock mer 
omfattande till sin struktur och allt som oftast helt avhängiga av en finan-
siering via privata eller offentliga exploateringar. Ett flertal arkeologiska 
projekt kom under de kommande 20 åren att tillföra ny kunskap om sten-
åldern, dock uteslutande inom länets västra del. 
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År 1990 utförde Blekinge museum en mindre exploateringsgrävning vid bo-
platsområdet i Siretorp. Arbetet skedde även här under ledning av Karl-
Axel Björkqvist. En central del av boplatsen berördes i direkt anslutning till 
huvudschakten från 1915 och 1931. Kontexter kunde nu för första gången 
undersökas genom en systematisk rutgrävning, och ett omfattande fynd-
material tillvaratogs. Undersökningen hann dock aldrig avrapporteras in-
nan Karl-Axel Björkqvists alltför tidiga bortgång 1994. Förekomsten av ett 
delvis eldpåverkat flintmaterial har av vissa forskare framställts som tecken 
på ritualiserade handlingar under neolitikum (se ex Larsson, M. 2006). 

År 1991 utför Blekinge museum en förundersökning av en stenålders-
boplats på fastigheten Slottet 764 i Sölvesborgs kommun. Detta var i prak-
tiken första gången som en stenåldersundersökning kom till stånd vid den 
utdikade Vesan, och platsen blev sedermera undersökt i december 1991. I 
sin rapport redovisar Karl-Axel Björkqvist en boplats (RAÄ Sölvesborg 45) 
vars fyndmaterial åtminstone delvis bedöms som samtida med sådant från 
en sen fas av Maglemose. Höjden över havet på mellan 2,5 och cirka 5 meter 
föranledde honom att dra paralleller till stenåldersboplatsen RAÄ Ronneby 
71 vid Angelskogsviken (Björkqvist 1992).  

Vid 90-talets mitt undersöker Blekinge museum ett par betydelsefulla 
lokaler vid Mörrumsån. År 1994 utförs en exploateringsgrävning vid Mör-
rums kyrkogård. En då nyfunnen stenåldersboplats tolkades som en mellan-
neolitisk jaktstation, inriktad på fisket i Mörrumsån. Lokalen daterades uti-
från ett litiskt fyndmaterial liksom gropkeramisk keramik och en mindre 
mängd trattbägarkeramik (Jardbrink 1994). Under 1996–97 utfördes ytter-
ligare exploateringsarkeologi av Blekinge museum, denna gång på fastig-
heten Hästaryd 5:17 vid Lönebostället intill Mörrumsån (Nilsson, B. 1997). 
Olika boplatsspår från mesolitikum samt tidig- mellanneolitikum liksom ett 
karakteristiskt fyndbestånd från dessa skeden dokumenterades. Bland annat 
tillvaratogs ett flertal mikroliter som torde härröra från sen tidigmesolitisk 
eller tidig mellanmesolitisk tid (Nilsson, B. 1997:bilaga 8). 

Stenåldersarkeologin för den östra delen av Blekinge är vid motsvarande 
tid under 1990-talet närmast obefintlig. Ett par undantag är uppmärksam-
mandet av två mer specifika fyndsituationer. Den ena utgörs av nio stycken 
bergartsyxor från Mjövik i Nättraby socken. Fyndet kom under detta skede 
att lösas in av Blekinge museum, varvid en beskrivning och uttolkning 
gjordes av Björn Nilsson i Hembygdsförbundets årsbok 1995. Nilsson här-
leder yxorna till tidigneolitisk tid och lyfter särskilt fram det slutna, depo-
nerade fyndets rituella karaktär (Nilsson, B. 1995). Det andra exemplet på 
uppmärksammad fyndsituationen utgör närmast en påminnelse om det 
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under havsytan dolda kulturlandskapet och den stenålder som kan tänkas 
dölja sig utmed Blekingekusten på nivåer ned till kanske dryga 20 meters 
djup. Det rörde sig i detta fall om en upptrålad harpun av kronhjortshorn, 
vilken efter 14C-datering kunde påvisas vara omkring 8300 år gammal 
(Larsson, L. 1998).  

Fig.16: Undersökning av gropkeramisk boplats söder om kyrkogården i Mörrum 1994 
Foto: Mikael Jardbrink Blm 94 87 14A. 

Vid slutet av 1990-talet påbörjades arbetet med det som så småningom skulle 
mynna ut i E22-grävningarna Sölve-Stensnäs. Med RAÄ Uv Syds under-
sökningar inför byggandet av motorväg längs sträckan Valje-Sölve i Sölve-
borgs kommun, tillkommer nytt arbetsmaterial kring Blekinges stenålder. 
Inledande arbeten utfördes redan vid slutet av 1980-talet i form av utred-
ningar och sökschaktningar (Wallin 1988 resp. 1989). År 1999 genomfördes 
en mer omfattande undersökning strax norr om Valje, utanför Sölvesborg. 
Exploateringen kom då att beröra stenåldersboplatsen RAÄ Sölvesborg 49. 
Resultatet som framkom speglade en närvaro på platsen redan under mellan- 
och senmesolitisk tid i form av ett par hyddgrunder. Ett varierande anlägg-
ningsbestånd och inte minst ett keramikmaterial föreföll vidare visa på en 
mer permanent vistelseplats under tidig- och mellanneolitisk tid (Wallin et al. 
2000:35 ff.). 

Åren 1998–99 inleds utredningsarbetet för nästa delsträcka av motorväg-
en, den sträckning som skulle komma att löpa längs den utdikade Vesans 
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östra strand. Byråinventeringar och fältbesiktningar resulterar i att flera nya, 
tidigare okända stenålderslokaler kom att registreras (Aspeborg & Persson 
1999). I utredningsrapporten författar Björn Nilsson ett avsnitt om Vesan-
arkeologin, med särskild hänvisning till potentialen avseende lämningar från 
olika skeden av stenåldern (Nilsson, B. 1999). Han konstaterar att den 
blekingska stenåldersarkeologin ofta betraktats i skuggan av andra platsers 
arkeologi. Forskningen har således missat vad landskapets lämningar och 
fynd kan berätta om eftersom man inte kunnat hitta det förväntade som 
känns igen från skånsk och östdansk stenålder. Nilsson trycker särskilt på det 
stundande projektets möjligheter att utifrån ett landskapsarkeologiskt per-
spektiv vinna såväl metodologisk kunskap som en ny kännedom om boplat-
ser, teknologi och utbyten människor emellan under stenåldern (Nilsson, B. 
1999:72 ff.). 

Ett strandbunden senmesolitisk lokal påträffades i samband med en 
hastigt uppkommen exploateringssituation vid Karlshamns Björkenäs i 
Mörrums socken 2006. Platsen kan tjäna som ett bra exempel på ett bitvis 
kraftigt svallat och omfattande litiskt fyndmaterial, och den kanske tyd-
ligaste formen av mesolitiskt avtryck som står att uppbringa (Henriksson 
2006). En annan, mer subtil sida av mesolitiska boplatser hade fram till dess 
knappt gjort sig påmint över huvud taget inom länets gränser. Förekomsten 
av just sådana slutna fyndsammanhang från tidig- och mellanmesolitikum 
skulle dock helt snart vara en realitet att räkna med i Blekinge. 

Planering för ett större boplatsområde kallat Ljungaviken, öster om 
Sölvesborgsviken, blev 2004 startskottet för en rad arkeologiska insatser. 
Det första skedets utredningar och förundersökningar fick genomföras med 
restriktioner från uppdragsgivaren Sölvesborgs kommun respektive Läns-
styrelsen. Exempelvis begränsades tillgängligheten till delar av arbetsom-
rådena vid olika tillfällen samtidigt som djupschaktning tidvis inte fick före-
komma. Trots dessa inskränkningar, pekade resultaten per omgående på en 
stor potential vad gällde bevarade fynd och anläggningar från mesolitikum 
och ända fram i järnålder (Henriksson 2004 resp. Björk & Pettersson 2008). 
Senare förtydligades fornlämningsbilden, och omfattande fyndmaterial och 
anläggningsbestånd från stenåldern framkom i olika topografiska lägen. 
Tidsmässigt visade de avsatta stenåldersspåren på en områdeskontinuitet 
för människor från tidigmesolitikum fram till mellanneolitikum. En trans-
gressionsproblematik i form av en ställvis upp till 3–5m tjock överlagring av 
både sand och gyttja dokumenterades i anslutning till de äldsta lämningarna 
(Kjällquist 2010).  
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Vid 2000-talets början igångsattes projektet Skog och Historia för länet, 
som mellan 2005 och 2008 i stor skala fortsatte dokumentationen av forn-
lämningsbeståndet. Projektet följdes av en revidering av fornminnesinven-
teringen, vilken påbörjades 2010. Både Skog och Historia och revideringen 
genomfördes för Blekinge läns räkning som projekt under Thomas Perssons 
ledning. Vid sidan om dessa stora projekt har en ständigt pågående, mer 
lågintensiv inventeringsverksamhet bedrivits med Länsmuseet som bas, inte 
minst tack vare tips från allmänheten eller genom inlämnande av lösfynd 
och samlingar från stenåldern. Periodvis har initiativ tagits för att fånga upp 
fyndsammanhang på ett mer systematiskt vis. Som exempel kan nämnas ett 
samarbete mellan Blekinge museum och Mörrums hembygdsförening i 
form av en inventering av arkeologiska fynd i privat ägo. Av ett 20-tal då 
nytillkomna fyndplatser inom Mörrums och Elleholms socknar bedömdes 
merparten kunna dateras till neolitikum (dokumentationsmaterial i 
Blekinge museum). 

Vid sidan om de stora projekten i västra Blekinge föranleder en kommunal 
utbyggnad av vatten och avlopp arkeologin att, med början 2008, åter rikta 
blickarna mot södra Listerlandet. Den för stenåldersforskningen så klassiska 
byn Siretorp blev således än en gång föremål för ett antikvariskt intresse. 
Redan den första delsträckan nära Siretorps bygdegård genererade bland 
annat husgrunder och stora fyndmaterial som gav kompletterande kunskaper 
om mesolitikum och neolitikum, och detta på en typ av boplatser som upp-
märksammats av forskningen redan på 1930-talet (Henriksson 2010).  

Såväl stenåldersmiljöerna längs Vesan som de öster om Sölvesborgsviken, 
men även de vid byarna Siretorp och Mörby, föreföll inför de stundande 
större undersökningarna kunna belysa åtskilligt kring de av stenålderns akti-
viteter och bosättningar som var belägna under transgressionsmaxima för 
både Ancylussjön och Littorinahavet. Vid inledningen av det arkeologiska 
motorvägsprojektets undersökningar infriades ganska snart högt ställda för-
väntningar kring fynd och lämningar från olika faser av stenåldern, såväl som 
välbevarade, kvartärgeologiskt potentiellt lovande lagernivåer vid Vesan. Den 
kunskapsinhämtande process som inleds 2008–2010 når slutligen sin kulmen 
i och med slutundersökningarna vid Vesan år 2011.  

3.2.4. Sammanfattning 

Den ovan redovisade, förhållandevis kronologiskt uppställda forsknings-
översikten kring blekingsk stenålder, ger oss en kanske grov men i mitt 
menande relevant och rättvisande bild av arkeologins utveckling. Enkelt 
uttryckt kan vi säga att vi för Blekinge har att förhålla oss till ett stenålders-
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arkeologiskt kunskapsläge före och efter det tidiga 1900-talets Siretorps-
arkeologi och, vad vi kan misstänka, ett före och efter tiden för exploa-
teringprojektet för E22 Sölve-Stensnäs. 

Kunskapsläget kring stenåldern, som det såg ut omkring 2010, emanerar 
ur en samlad arkeologisk medverkan från såväl professionella arkeologer 
som intresseorienterade hembygdsforskare. Kunskapsläget speglar hur 
neolitiska och senmesolitiska platser i landskapet ännu präglar en helhets-
bild samtidigt som tidig- och mellanmesolitikum fortfarande är tämligen 
osynligt bland lokaler och fyndmaterial. Förenklat kompletteras den äldsta 
historieskrivningen, dess kulturtypiska artefakttyper och spridningskartor 
med mer övergripande problemställningar. Professionaliseringen, med dess 
förfinade mät-, analys- och dateringsmetoder, möjliggjorde arbete med de 
större frågorna, de kring miljöhistoria, kulturlandskapets utveckling samt 
dess bebyggelsehistoria. De tre huvudskedena gällande stenåldersforskning-
en i Blekinge som presenterats ovan påminner säkert om liknande situa-
tioner i andra regioner. Förutsättningarna för utförande av arkeologi går 
under 1800-talet således från fyndsamlande och intresseorienterad arkeo-
logi i riktning mot en med krav på professionalisering och kostnadsef-
fektivitet. 

För ett län som Blekinge, vilket är präglat av en småskalig arkeologisk 
verksamhet, är såväl kontinuitet som kunskapsöverföring extremt viktig. 
För Blekinge exemplifieras detta inte minst genom tidigare 1:e antikvarie 
Thomas Perssons medverkan i och styrning av arbetet med inventeringar 
under mer än fyra decennier. Det säger sig självt att det i ett län med få 
verksamma arkeologer dock inte enbart är kunskapsöverföring arkeolog-
erna emellan som måste upprätthållas. Även ett kunskapsflöde mellan olika 
institutioner, föreningar och enskilda är önskvärt. Den intresseorienterade 
arkeologin bidrog en gång främst genom att hitta föremål som kunde fylla i 
luckor i den kulturhistoriska berättelsen. Idag är den kanske snarare en 
plattform i lokalsamhället där intresserade människor och föreningar kan 
bistå det professionella i projektsammanhang, men även delta i samtal kring 
arkeologin och dess relevans för samtiden.  

En storskalig arkeologi möjliggör stora undersökningsområden, använd-
andet av bred kompetens samt olika naturvetenskapliga metoder. Den 
förser ofta även arkeologin med resurser till en mer omfattande förmedling 
riktad mot olika målgrupper. Blekinges arkeologi har varit relativt osynlig 
utanför länets gränser långt fram i tiden (se ex Welinder 2009:112), vilket 
åtminstone till del nog har att göra med en stor avsaknad av mer 
omfattande projekt. Några publikationer som rör Blekinge bör dock lyftas 
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fram som betydelsefulla för bilden av Blekinge och dess stenålder. I Svenska 
turistföreningens årsskrift för 1925 ägnas ett flertal artiklar åt temat 
Blekinge. Ture J. Arne skriver det populärt hållna avsnittet om länets 
fornlämningar. Forskningsläget kring stenåldern framhålls här som gott, åt-
minstone satt i relation till motsvarande gällande landskapets bronsålders-
spår (Arne 1925:32 ff.). Den enda syntesen kring Blekinges stenålder ut-
gjordes vid den tiden, men egentligen nästan fram till vår egen tid, av 
Sigurd Erixons sammanställning i Fornvännen från 1913 (Erixon 1913). 
Länets stenåldersarkeologi efter Bagge och Kjellmark blev tämligen osynlig 
för forskningen utanför Blekinge. Blekingsk stenålder fick länge i bästa fall 
tjäna som en bitvis intressant kontext, ur vilken passande brottstycken lyftes 
ut och användes i andra sammanhang (se ex. Larsson, M. 2006), snarare än 
att entusiasmera författare att skriva breda synteser om landskapets egen, 
äldsta bebyggelseutveckling. Få försök har gjorts att i en forskningsarke-
ologisk brytningstid betrakta det redan kända i ett nytt ljus och föra tank-
arna i en i viss mån visionär riktning. Ett undantag utgör Björn Nilssons 
avhandlingsarbete, vilket förankrat i perspektiv på stenåldern, knöt samman 
landskapsutveckling och människors liv i landskapet (Nilsson, B. 2003). 
Avhandlingen, liksom fåtaliga andra, vetenskapliga och pedagogiska 
avstamp (Henriksson & Nilsson 2004) kom i en kunskapsmässig brytnings-
tid precis innan ett för Blekinge fylligare källmaterial skulle ge bättre möj-
ligheter till ett fortsatt arbete. 



ARKEOLOGISKA FÖRVÄNTNINGAR 

56 



57 

4. FALLSTUDIER

4. Fallstudier

Urvalet av fallstudier grundar sig i första hand på resultaten från E22-
undersökningarna Sölve-Stensnäs 2011. Det mellanmesolitiska husområdet 
vid Lussabacken var så välbevarat och speciellt, att ett fortsatt fördjup-
ningsarbete kring detta kändes angeläget. När det visade sig att lokalen 
Norje Nordansund i stor utsträckning var samtida med området vid Lussa-
backen, men att den såg annorlunda ut vad avsåg både topografi och litiskt 
material, bedömdes platsen som intressant ur ett jämförelseperspektiv. 
Blekinge museums undersökningar av mellanmesolitiska lämningar vid 
Siretorps samhälle 2016 genererade slutligen samtida boplatsspår som de 
inom de bägge andra lokalerna. Denna plats låg exponerad i en mer havs-
nära miljö och inte vid Vesansänkan. Ett helt annorlunda projektsamman-
hang gjorde tillika denna lokal intressant vid jämförelse med E22-lokalerna. 
Utöver detta knöt boplatsen forskningshistoriskt an till den äldre sten-
åldersfokus som under tidigt 1900-tal tog avstamp i området vid Sandviken 
i Siretorp.  

De bägge lokalerna från E22-undersökningarna kom i samband med av-
rapporteringen av projektet att benämnas Lussabacken Norr respektive 
Norje Nordansund. Den aktuella lokalen i Siretorp ligger i det som idag kal-
las Siretorps samhälle, vilket boplatsen även kallas i den arkeologiska rap-
porten för grävningarna här (Persson, C. 2018). Eventuell framtida bostads-
exploatering vid det historiska byläget för Siretorp kan i slutändan skapa 
förvirring kring vad som egentligen åsyftas vid bruk av namnet Siretorp, 
varför jag väljer att genomgående använda namnet Bygdegårdsboplatsen för 
den i fallstudien berörda lokalen.  

4.1 Fallstudie 1 – Lussabacken Norr 

Lokalen Lussabacken Norr (RAÄ Ysane 41) undersöktes 2009 till 2011 som 
en konsekvens av utbyggnaden av en ny E22 genom västra Blekinge. Själva 
Lussabacken utgörs av en delvis moränbeklädd bergsklack, vilken utgör ett 
blickfång i landskapet och hyser gravhögar från i första hand mellersta 
bronsåldern. Den för studien aktuella stenåldersboplatsen låg på Lussa-
backens norra sida, i direkt anslutning till den idag utdikade sjön Vesans 
östra strand (Fig.6–8). Här fanns en mot väster och norr svagt sluttande 
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delplatå med en jordart som helt domineras av postglacial sand och grus. 
Platsens mellanmesolitiska fynd och lämningar kom att påträffas inom den 
del av befintlig åkermark vars höjdnivåer låg mellan cirka 2,5 och 3 m.ö.h. 
Lokalen präglades av påverkan från flertaliga transgressionsfaser, men bar i 
synnerhet spår efter händelseförlopp under Littorinahavets tidiga skede. 
Åkrarna har här plöjts intensivt under generationer och i viss mån kan 
markförbättrande åtgärder beläggas. I samband med att den dåvarande 
markägaren rensade sina åkrar från sten vid 1960-talets mitt avlägsnades 
exempelvis en stenmur varvid ett antal större stenblock även sprängdes 
(muntligen sonen Mats Mattsson). 

Den större undersökningen av boplatsen vid Lussabacken år 2011 hade 
föregåtts av utrednings- och förundersökningsinsatser. Slutsatserna från 
dessa låg till grund för vilka mellanmesolitiska spår som förväntades fram-
komma under slutundersökningen (Aspeborg & Lagerås 2009 resp. Rude-
beck et al. 2010a). Lösfynd i form av slagen flinta såväl som förmodade kul-
turlager och anläggningsspår, bedömdes ha en koppling till kongemosetid. 
Framför allt var det åkerns sluttning mot norr som förväntades generera 
mer omfattande mellanmesolitiska spår. Efter avbaning och diagnostisk 
undersökning av detta delområde framgick dock att mesolitiska anlägg-
ningar var mycket fåtaliga inom ytan. Det förmodade kulturlagret visade sig 
tillika vara genomplöjt och kronologiskt blandat (Björk et al. 2016:84 ff.). 
Fyndmaterialet talade dock fortfarande för en mänsklig närvaro på platsen 
under mellanmesolitisk tid. Även betydligt äldre teknologiska inslag spe-
glades genom flintmaterialet, och efter hand isolerades mycket riktigt ett 
flertal kraftigt fyndförande aktivitetsområden som kunde härledas till pre-
boreal tid. Detta liksom påträffandet av en tidigare okänd, mellanmesolitisk 
boplatsnivå på ett närmast dynliknande terrängläge vid undersöknings-
områdets västra kant, gjorde att undersökningsplanen så småningom fick 
skifta fokus ganska dramatiskt. 

Under det fortsatta arbetet framträdde en av littorinasand överlagrad 
och välbevarad kontext som skulle visa sig spänna mellan cirka 6500–6300 
f.Kr. Flera saker talade för att den mot väster och Vesan exponerade,
mesolitiska markytan utgjort en relativt snabbt överlagrad del av boplatsen.
De ytligt framrensade flintorna var påtagligt opatinerade och osvallade, och
de i sanden nedgrävda anläggningarna mycket sotiga och distinkta. I kon-
trast till denna hylla i terrängen stod den svagt stigande sluttningen som an-
slöt direkt österut. Här framträdde skiktvisa färgningar i sanden och enbart
svallade flintor och träkolsbitar vilket uppenbart talade för omfattande
transgressionseffekter. Även direkt väster om den bevarade ytan var grän-
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sen tydlig mot de kontexter som legat helt exponerade för vågornas nöt-
ning. Mot norr gränsade ytan mot en flack, framträdande moränhöjd.  

Fig.17: Mellanmesolitiskt husområde vid Lussabacken Norr under utgrävning. Vit-
streckade linjer markerar rännorna med sprängda block och däremellan syns Hydda 
26/27. Översikt mot NNO. Foto: Blekinge museum. 

Den arkeologiskt välbevarade markytan uppgick till cirka 950 m2, och inom 
denna påträffades, vad som snart tolkades som tydliga spår av husgrunder, 
härdar och rännor. De framschaktade lämningarna finrensades och under-
söktes i sin helhet för hand, varvid en mycket tydlig bild av ytans ingående 
delar framträdde. De 320 litiska rensfynden inom delytan punkt-inmättes 
medan de 849 fynd som istället grävdes fram kom att relateras till respektive 
grävkontext. Förutom att olika lager, anläggningar och fynd låg till grund 
för en tolkning av boplatsens olika sidor, bidrog inte minst vedartsanalys 
och 14C-dateringar till dess förtydligande. Därtill gjorde omfattande slit-
spårsanalyser att kunskapen om fyndsammansättningen fick en hög detalj-
grad. 

Den huvudsakliga helhetsbild som kom ut av undersökningen skildrar 
en plats med ett flertal likartade rund-ovala till rektangulära huslämningar 
med nedsänkta golv. Utöver detta ingår ett par grävda rännor samt ett akti-
vitetsområde med härdar norr om övriga spår (Fig.17 resp. Fig.18). 
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Inledningsvis bedömdes sex större färgningar kunna utgöra rester efter 
husgrunder (Fig.18). Efterhand som dessa undersöktes kom bilden dock att 
nyanseras varefter åtminstone fyra tydliga strukturer återstod. Den bäst 
bevarade lämningen, benämnd Hydda 26, tolkades slutligen utgöra en 
större enhet tillsammans med Hydda 27. Hydda 24 respektive Hydda 25 var 
likaledes tydliga huslämningar, dock mer åtgångna av transgressioner. 
Hydda 28 var till formen och karaktären överensstämmande med ett golv i 
ytterligare en byggnad, men alltför nednött av havet för att kunna tolkas på 
lika säkra grunder som övriga lämningar. Den initialt benämnda Hydda 23 
kom sedermera att omtolkas som en sammanhållen aktivitetsyta. Även om 
husgrundernas rund-ovala grundform varierade något, överensstämde de 
generella dragen. Grunderna var alla mellan 10–12m2 stora i överytan samt 
ordentligt nedgrävda till ett varierande djup om 0,2–0,5m. Vällagda, intakta 
härdar ingick i Hydda 24, 25 och 26, och flera distinkta stolphål och andra 
nedgrävningar gav en rad olika alternativa rekonstruktionsmöjligheter. 

Boplatsens bäst bevarade byggnadsspår utgjordes av Hydda 26 i delom-
rådets södra del. Dess rund-ovala till rektangulära nedgrävning mätte 4 x 3 
m. Den hade ett maximalt djup om en dryg halvmeter, och omfattade ingå-
ende lager, rännliknande nedgrävningar, stolphål och en nogsamt konstru-
erad och helt intakt härd. Mot sydväst gränsade byggnaden mot den lika-
ledes nedgrävda grunden för Hydda 27. Den senare kom efter hand att 
tolkas som ett ingångsparti till den egentliga byggnaden (Fig.18 ). Ovanpå 
dess egentliga golv påträffades en sotig lagernivå vilken visade sig innehålla 
bränt material av al och hassel. En rimlig slutsats är att det sotiga lagret 
utgjorde resterna efter husets sista bärande struktur, flätverk och tak, som 
slutligen brunnit och störtat in. Efter att Hydda 26 övergivits för gott 
förefaller själva byggnaden på naturlig väg ha täckts över av ett lager av fin, 
vit sand. 

Norr och söder om Hydda 26 fanns två parallellt löpande öst-västligt 
orienterade rännor (Fig.17 resp. Fig.18). Dessa var upp till 1,5 m breda, och 
hade ett generellt djup om 0,25–0,30m. Ställvis var de bortemot 0,4 m 
djupa, och helt uppenbart var de delvis omgrävda, kanske till följd av att de 
sandat igen under det att de stått öppna. I den östra änden av respektive 
ränna låg rester av i modern tid sprängda block. Blocken visade sig vid 
undersökningen inte ha någon koppling till vare sig underliggande morän 
eller lokalens påvisade tidigmesolitiska markhorisont. Istället kunde det 
konstateras att de var samtida med de öst-västligt löpande rännorna i vilka 
de placerats av mänsklig hand. Fyllningen i rännorna utgjordes av samma 
fina vita sand som överlagrat Hydda 26. 



4. FALLSTUDIER

61 

Fig.18: Plan över mellanmesolitiska byggnadsspår och övriga anläggningar inom lokalen 
Lussabacken Norr (ur Björk et al. 2016:117 Fig.55). 

Härdar inom boplatsområdets norra del, precis i övergången mot morän-
höjden men även inom den aktivitetsyta som först benämnts Hydda 23, 
kunde tidfästas till intervallet 6420–6230 f.Kr.(kal 2 sigma). Samtidigt gav 
två kalibrerade 14C-dateringar från Hydda 26 dateringar till skedet 6470–
6240 f.Kr., vilket talar för en samtidighet mellan dessa olika delar av om-
rådet. Övriga huslämningar inom den norra delen av boplatsen var där-
emot, som redan nämnts, mer åtgångna av erosion och transgressioner. De 
representerar dock helt uppenbart en något äldre boplatsfas med 14C-
dateringar som har en samlad kronologisk spridning mellan 6770–6430 
f.Kr. (Björk et al. 2016:152).
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Inom boplatsområdet domineras fyndmaterialet fullständigt av syd-
västskånsk flinta med smärre inslag av bergart och kvarts. Vid en jämförelse 
mellan byggnadsspåren och den bevarade mellanmesolitiska markytan, 
uppvisar fynden en stor överensstämmelse. Däremot är fyndmängden och 
karaktären på fynden något olika vid en jämförelse husen sinsemellan. 
Kronologiskt är fynden att betrakta som traditionellt hemmahörande i en 
tidig del av mellanmesolitisk tid. Inventariet består av spån och framför allt 
fragment av sådana, lancett- och triangelmikroliter, spånkärnor etc. (Björk 
et al. 2016:113 ff. resp. Fig.19). Den absolut övervägande delen av fynden 
tillvaratogs i huslämningarnas övre fyllnadslager, och då i synnerhet i 
Hydda 24. Detta kan rimligen tyda på att människorna här städade inom sin 
boplats, varför merparten av fynden från hyddorna då sannolikt bör be-
traktas som undanröjt skräp. I kontrast till detta finns dock flintfragment 
med en hög fragmenteringsgrad, som tillvaratagits i golvlagret i Hydda 26. 
Detaljerad slitspårsanalys av detta material visar tecken som tyder på slitage 
som överensstämmer med återkommande mekanisk nötning. Sannolikt 
speglar detta ett intensivt återbruk av redskapsmaterial, vilka även trampats 
runt i husets golvlager under en mörk och kall årstid (Persson, C. & 
Knarrström 2016:157 ff.).  

Rapportens kulturhistoriska tolkning av mellanmesolitikum inom Lussa-
backen Norr fokuserar på boplatsspårens grad av anpassning till en av köld 
präglad livssituation. Tämligen bastanta och nedgrävda byggnadskonstruk-
tioner talar för detta. En byggnadskombination har rimligen inbegripit både 
Hydda 26 och Hydda 27, vilka i sina nedgrävda partier tillsammans omfattat 
en yta om cirka 22 m2. Det utskjutande partiet mot sydväst har då, förutom 
att den utgjort en praktisk köldfälla, kanske även fått tjäna som lagringsplats 
av ägodelar och till förvaring av förnödenheter. Detta var en bostad i vilken 
man uthärdade vintern, en föredragen plats man säkert återvände till, och 
även de intensivutnyttjade, kringtrampade flintorna inom Hydda 26 talar 
för en låg grad av rörlighet under en kall årstid. De parallella rännorna har 
tolkats ha haft en praktisk funktion som förvaringsutrymme för kanoter. 
Detta förklarar dock inte stenblockens placering i rännornas ändar. Som 
svårbedömt inslag inom en mesolitisk boplatskontext utmanar blocken 
gängse tolkningsbilder. Förklaringar till deras placering bör kanske sökas 
bland paralleller som tolkats som markörer eller uttrycksmedel för platser 
och människor snarare än block endast förbundna med en praktisk nytta.  
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Fig.19: Representativa fynd från Hydda 26/27 inom lokalen Lussabacken Norr: knack-
stenar, spån och triangelmikrolit. Foto: Åke Nilsson/Blekinge museum. 

Fig.20: Rekonstruktion av Hydda 26/27 inom Lussabacken Norr. Perspektiv mot N med 
huslämning, flankerande rännor och stenblock. Illustration: Katharina Henriksson. 



ARKEOLOGISKA FÖRVÄNTNINGAR 

64 

Resultaten från Lussabacken norr speglar på flera sätt svårigheten av att 
vara fullt ut beredd på vitt skiftande utgrävningsscenarier samt vad som 
kommer ut av dessa. De arkeologiska lämningarna inom lokalen hade delvis 
bevarats genom en tidigare okänd kombination av formationsprocesser. 
Förståelsen av transgressionsfaser, men även senare tiders markanvändning 
visade sig vara oumbärlig för att platsen kunde undersökas på ett effektivt 
vis. Med facit i hand är det dock uppenbart att en bristande förförståelse 
delvis emanerade ur metodiska restriktioner under tidigare undersöknings-
faser. Eftersom arkeologiska metodval och ambitioner sedan utgick från en 
snäv prioritering i länsstyrelsens förfrågningsunderlag fick omprioriteringar 
göras för att en hantering av ditintills okända mesolitiska lämningar skulle 
kunna ske. Dessa innebar både en ökad arbetsbelastning för den arkeolo-
giska personalen såväl som ytterligare kostnader för själva vägprojektet.  

4.2 Fallstudie 2 – Norje Nordansund 

Norje Nordansund (RAÄ Ysane 47) undersöktes mellan åren 2009 och 2011 
som en del i det större exploateringsprojektet inför byggandet av en ny E22 
genom västra Blekinge. Lokalen låg i direkt anslutning till den idag utdikade 
fornsjön Vesan (Fig.6–8), och dagens kustlinje är belägen en knapp kilo-
meter öster om exploateringsområdet. Platsen utgjordes innan exploa-
teringen av en blockbemängd moränhöjd i form av ett skogbeväxt impedi-
ment, med en exponering ut mot Vesansänkan. Uddens krön, liksom dess 
norra, västra och södra sidor rymdes inom undersökningsområdet. Höjd-
krönet låg drygt 6 m ö.h., och därifrån sluttade marken åt norr ned till 3,5m 
ö.h., och åt söder och väster, i riktning mot den kanaliserade Västra 
Orlundsån, ned till 2m ö.h. Vid tiden för undersökningarna ledde en 
mindre markväg, kantad av en stenmur, ut på udden, och markområdena 
kring höjdryggen bestod uteslutande av uppodlad åkermark. Lokalen var 
präglad av sin utsatta position i förhållande till Vesansänkan och den har 
genom sitt läge i sin helhet varit översvämmad i samband med Litorina-
transgressionen cirka 6100 f.Kr. Kunskapen om markförhållandena utanför 
vägarbetsområdet, öster om lokalen, var även efter undersökningarna 
mycket bristfällig. Oklarheten kring ursprungliga höjdförhållanden här gör 
att det inte kan uteslutas att platsen vid Nordansund rent av utgjort en ö vid 
tiden för de mellanmesolitiska vistelserna i anslutning till höjdpartiet. 

Till grund för slutundersökningen låg en utredning år 2009 (Aspeborg & 
Lagerås 2009) och två förundersökningar 2010, vilka visade på att det inom 
lokalen fanns vetenskapligt värdefulla lämningar från olika perioder under 
mesolitikum samt inom tidsspannet bronsålder-äldre järnålder (Rudebeck 
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et al. 2010a och 2010b). Ganska snart under det arkeologiska förunder-
sökningsarbetet framgick att undergrunden bestod av svallad morän med 
ställvisa inslag av stenblock. Sentida stenröjning och odling föreföll ha 
påverkat bevaringsförhållandena platsen. I synnerhet konstaterades fynd-
förande lager söder och sydväst om impedimentet, och fyndmaterialet 
pekade mot dateringar till mellanmesolitisk tid. Redan vid förundersök-
ningen konstaterades även en kolbemängd lagernivå under ett ljust 
gyttjelager i sluttningen söder om moränhöjden. Vid det laget genererade 
lagernivån inga fynd men den bedömdes utgöra en del av en ställvis bevarad 
marknivå från tidigmesolitisk tid. Området uppe på själva impedimentet 
och kring markvägen var endast i liten omfattning, och då ganska sent, till-
gängligt under de första arkeologiska insatserna. Slutsatsen blev dock att 
tämligen omfattande mesolitiska spår kunde ligga överlagrade på krönläget. 

Slutundersökningen 2011 inriktades metodiskt på grävning i fynd-
förande kulturlager främst söder om höjden. Därtill skedde grävning på 
höjden, kring och mellan de block som återstod efter bortrensning av sådan 
odlings- och sprängsten som påförts under det senaste århundradet 
(Fig.21). Två huvudsakliga och kronologiskt tydligt separerade mellan-
mesolitiska faser kunde urskiljas vid undersökningen. I det ena fallet rörde 
det sig om det kulturlager som låg i sluttningen söder om krönläget. I det 
andra om fyndförande kulturlager och anläggningar uppe på själva krönet.  

Vid slutundersökningen undersöktes en kokgrop om cirka 1m i diameter 
och med närmare en meters djup strax ovanför sluttningen. Två prover från 
den nedersta delen av kokgropen 14C-daterades till en tidig fas av konge-
mosekultur. Rimligen kan dessa dateringar vara samtidiga med de övriga 
mellanmesolitiska aktiviteterna i sluttningen. Material från gropen spektro-
skopianalyserades med FTIR som tydde på beredning av såväl kött som 
vegetabilier. I sluttningen hittades även förkolnade rester av vad som kunde 
tolkas som en flätad korg. Makrofossilanalys av dess innehåll påvisade flera 
bär och frukter, bl.a. hallon, nypon och möjligen även vildapel. Dessutom 
påträffades här fragment av hasselnötsskal.  
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Fig.21: Undersökning av mellanmesolitiska lager inom lokalen Norje Nordansund. 
Översiktsbild mot Ö. Foto: Blekinge museum. 

Fig.22: Plan över mellanmesolitiska lager och stenblock på höjdläget inom lokalen Norje 
Nordansund (efter Fendin et al. 2018:89 Fig.23). 
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Mellan stenblocken på krönlägets norra del fanns omfattande kulturlager 
bevarade. Dessa kraftigt sotiga lager var likartade, men det ytligaste lagret 
(lager 106) var något mer ursvallat än de två underliggande (lager 108 resp. 
109) (Fig.22). Lagren visade sig innehålla betydande mängder skärvsten och
här fanns även stolphål, gropar och härdar. Tre 14C-dateringar av träkol från
al respektive lind från kulturlagren på krönläget gav samstämmiga dater-
ingar till århundradet strax efter köldperioden omkring 6200 f.Kr. Strand-
linjen stod då åtminstone ett par meter över dagens havsyta (Persson, C. et
al. 2019), och de mesolitiska människornas aktiviteter på höjden utfördes
därför endast ett fåtal meter från den dåtida stranden. Stenblocken upp-
visade omfattande vittringsskador och det var därför uppenbart att man
återkommande hade eldat intensivt bland och mot dem. Rimligen kan el-
dandet sättas i samband med matberedning som exempelvis rökning eller
tranframställning (muntligen Carl Persson.).

Kulturlagret i sluttningen innehöll fynd som i stor utsträckning var sval-
lade och i viss mån kronologiskt blandade. Flintmaterialet karakteriseras av 
kärnor, avslag och spån, och bland ett begränsat bergartsmaterial kan näm-
nas ett antal trindyxor. Större delen av fyndmaterialet, som exempelvis 
handtagskärnor och mikrospånkärnor överensstämmer väl med mellan-
mesolitisk tid. Tyngre fynd påträffades i viss mån längre upp i sluttningen 
än de lättare, vilket tyder på att dessa hamnat på olika nivåer genom våg-
krafter i strandzonen. Fyndmaterialet från kulturlagren vid stenblocken ut-
gjordes uteslutande av Kristianstadflinta (Fendin et al. 2016:101ff.). Det 
övriga materialet utgjordes främst av bearbetad kvarts och bergart. Av 1707 
kontextuellt säkra fynd från lager 106, 108 och 109 utgjordes 1492 stycken 
av flinta, 32 av bergart och 183 av kvarts. Utöver detta gjordes ett fynd med 
påtagligt avlägsen proveniens. Fyndet kom mellan stenblocken, i överytan 
av lager 106, och utgjordes av en mejsel av lerskiffer med bearbetat eggparti. 
Denna råvara kan geologiskt härledas till västra Skåne eller norra Tyskland 
(Fendin et al. 2016:105 resp. Fig.23). 

Mycket tyder på att det flinthantverk som människor en gång utförde på 
platsen var inriktat på framställande av skärande eggar genom stora avslag 
och kraftiga spån vilket speglas i fyndmaterialet (Fendin et al. 2016:131). 
Fynden inom lokalen visade sig i betydande grad vara svallade, vilket var en 
konsekvens av lokalens översvallning under senare transgresssionsfaser. 



ARKEOLOGISKA FÖRVÄNTNINGAR 

68 

Fig.23: Representativa fynd från lager 106/108/109 Norje Nordansund: knackstenar, 
spån, mikrospån, mikrospånkärna, flintavslag samt skiffermejsel. Foto: Åke Nilsson/ 
Blekinge museum. 

Fig.24: Rekonstruktion av aktiviteter inom lokalen Norje Nordansund. Perspektiv mot 
Ö. Illustration: Katharina Henriksson. 

Tolkning av spår och fynd från Nordansund talar för att mellanmesolitiska 
människor framför allt slaktat byten på denna plats. Lämningar efter hus 
och hyddor saknas inom det undersökta området. Det delvis svallade aktivi-



4. FALLSTUDIER

69 

tetsområdet i sydslänten kan tidfästas till omkring 6450 f.Kr. och Littorina-
transgressionens första del. En mindre grupp människor har då under en 
kortare tid vistats här och sannolikt slaktat och berett sälar (Fendin et al. 
2016:133). Aktiviteterna bland blocken uppe på impedimentet härrörde 
från en senare transgression omkring 6100 f.Kr. Platsens karaktär kan sägas 
ha varit likartad under bägge vistelsefaserna och den kan bäst beskrivas som 
en aktivitetsyta och processplats, sannolikt tillhörig en eller flera närlig-
gande lägerplatser under mellanmesolitisk tid. 

4.3 Fallstudie 3 – Bygdegårdsboplatsen, Siretorp 

Lokalen Bygdegårdsboplatsen utgör ett större fornlämningsområde som 
undersöktes etappvis under åren 2008 till 2016 som en konsekvens av 
Sölvesborgs kommuns exploatering för vatten och avlopp (Henriksson 
2010, Persson, C. 2015, Persson, C. 2016 resp. Persson, C. 2018).  

Boplatsområdet ligger inom den nordligaste delen av Siretorps byägor 
såväl som på den nordvästligaste delen av byn Mörbys mark (Fig.6–8). Det 
är idag huvudsakligen registrerat under fornlämningsnummer RAÄ 73 res-
pektive RAÄ 74 i Mjällby socken, och kännedomen om dessa lämningar går 
åtminstone tillbaka till 1920-talets inventeringar (Bagge & Kjellmark 1939: 
16 ”boplatslokal” 5 och 6). Bygdegårdsboplatsen präglas av en tämligen 
flack topografi i form av åker- och tomtmark norr och nordväst om ur-
bergsklacken Mörby backe. Terrängen sluttar mot norr och väster från om-
kring 8 m.ö.h. ned mot en låglänt, idag dränerad terräng, vilken tidigare ut-
gjort ett fossilt havsviksystem och senare mossmark. Jordmånen inom forn-
lämningsområdet består av postglacial sand. Fram till 1900-talets början var 
bebyggelsen ytterst begränsad på platsen, som idag kan karakteriseras som 
en förtätad villabebyggelse, genomskuren av tre asfalterade vägavsnitt 
(Fig.25). Exploateringsarkeologin kom åren 2008 till 2016 att bedrivas i 
åker- och tomtmark, och inte minst under lokalgatorna. I viss utsträckning 
förväntades fornlämningsområdet vara förstört, dels genom tidigare led-
ningsschakt, men framför allt på grund av den äldre samfällda sandtäkt som 
en gång låg i anslutning till platsen för dagens bygdegård. 

Den för fallstudien mest relevanta delen av fältarbetet, slutundersökning-
en i närheten av Siretorps bygdegård, utfördes vintern 2016 (Persson, C. 
2018). Vid förundersökning av Bygdegårdsboplatsen gavs ställvis möjlighet 
att gräva ett 0,7 meter brett provschakt i ena vägkanten. Detta möjliggjorde 
nivellering och datering av lager samt studier av långa, i princip samman-
hängande sektioner. Härigenom erhölls ovärderlig förhandsinformation så 
att väl avvägda prioriteringar kunde göras inför slutundersökningsfasen. 
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Förundersökningen genererade åtskilliga stenåldersspår från såväl senmeso-
litikum och mellanneolitikum, och i olika topografiska lägen. Mellanmeso-
litiska fynd och lager föreföll ligga samlade inom bevarade terrängpartier i 
anslutning till Sandviksvägen, omkring 4,5 till 5,5 m.ö.h. 

Förundersökningsresultaten inom det som kom att benämnas delområde 
2B (Fig.25, 26 resp. Fig.27) visade på en sträcka med särskilt välbevarade 
kulturlager och anläggningar tillsammans med ett fyndmaterial som talade 
för en datering till mellanmesolitisk tid. Slutundersökningen utformades 
här som en totalavbaning av vägområdet, följt av framrensning, rutgrävning 
och slutlig undersökning av påträffade arkeologiska kontexter. Vid hand-
rensningen framträdde en kraftigt flintbemängd, mellanmesolitisk markyta, 
vilken även uppvisade stora inslag av skörbränd sten och träkol. Efter rut-
grävningen inom den drygt 30 kvadratmeter stora ytan framträdde ett tyd-
ligt anläggningsbestånd i form av härdar och nedgrävningar men framför 
allt en kraftig mörkfärgning med skörbränd sten och träkol, vilken tolkades 
vara en nedgrävd huskonstruktion. Härdarna låg i den norra delen av ytan. 
Denna var uppenbart mer välbevarad än den södra delen där lagernivån 
snart tunnades ut och försvann. De mer svallade fynden var fler i denna 
riktning liksom överlagrande sådana från gropkeramisk tid. En mellan-
mesolitisk markyta har sannolikt eroderats bort i ett tidigt skede liksom på 
flera andra terränglägen i närheten. 

Vid makrofossilanalys noterades halvgräset ag i prov taget ur golvlagret. 
Denna vassliknande växt finns frekvent belagd som brukad för taktäckning 
vilket även skulle kunna vara fallet med byggnaden vid Bygdegårdslokalen. 
Samstämmiga 14C-analyser daterar byggnaden till omkring 5850 f.Kr. 
(Persson, C. 2018). 

Mörkfärgningen framstod först som rund-oval och sannolikt nedgrävd 
genom då redan befintliga kulturlager på platsen. Ett svart avsatt golvlager 
framkom på 0,40 meters djup. Ett kraftigt stolphål påträffades i golvnivån 
och bredvid detta låg en centralt placerad härd. I nivå med golvlagret 
framkom en grävd ränna med rundad bottenprofil. Rännan kringgärdade 
golvlagret med en sannolik utgång mot väster. Grundformens fem kanter 
(Fig.28) och raka sidor kan tala för att åtminstone konstruktionens nedre 
del burits upp av liggtimmer. 
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Fig.25: Ortofoto (0,25 m.) med 2018 års fornlämningsbild inom Bygdegårdsboplatsen. 
Fornlämningsspår rödmarkerade och område 2B, med den femsidiga husgrunden, 
markerat med en blå punkt. Kartanvändning:  Lantmäteriverket, Gävle Dnr i2018/ 
00107, LMV. 

Fig.26: Smalt förundersökningsschakt inom Bygdegårdsboplatsen, fotograferat mot norr 
i höjd med delområde 2B. Foto: Mikael Henriksson. 
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Fig.27: Plan över mellanmesolitisk huslämning inom Bygdegårdsboplatsens delområde 2B (efter 
Persson, C. 2018:94, Fig.98). 
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Fig.28: Kvarvarande väggränna efter 5-sidig, mellanmesolitisk byggnad inom Bygdegårdsbo-
platsens delområde 2B. Översikt mot SO. Foto: Mikael Henriksson.  
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Fig.29: Representativa fynd från husgrund inom delområde 2B, Bygdegårdsboplatsen: 
större slipsten, knacksten, spån, spånfragment, mikrospånkärnor, mikrospån och flint-
avslag. Foto: Åke Nilsson/Blekinge museum. 

Fig.30: Rekonstruktion av mesolitiskt hus inom lokalen Bygdegårdsboplatsen. Perspektiv 
mot söder. Illustration: Katharina Henriksson. 

 



4. FALLSTUDIER

75 

Rutgrävningen genererade sammanlagt 966 flintor av vilka mer än 90% ut-
gjordes av avslag. Materialets utseende knyter an till flintteknologin under 
mellanmesolitisk tid och företrädesvis pekar det mot en frekvent produk-
tion av spån och mikrospån. Detsamma gäller för materialet från själva hus-
lämningen vilken innehöll sammanlagt 154 flintor. Cirka 11% av det sam-
mantagna materialet från rutgrävning och kontextuell grävning utgjordes 
av Sydskandinavisk flinta. Endast fåtaliga fynd av bergart finns från platsen 
av vilka kan nämnas en slipsten funnen i anslutning till husgrunden. I an-
slutning till härden i husgrunden tillvaratogs ett stycke rödockra. En relativt 
sett liten mängd flintor i huskontexten talar för att man önskat hålla denna 
städad från avfall. En tydlig rumslig uppdelning utifrån fyndspridning i 
golvlagret kunde dock inte utläsas. 

Utgrävningarna inom Bygdegårdslokalen kunde belägga mellanmeso-
litiska lager och fyndsammanhang på flera punkter i terrängen. Den bäst 
bevarade utgjorde tveklöst delyta 2B. Den här dokumenterade husläm-
ningen bör med sin nedgrävda och stabilt förankrade konstruktion tolkas 
som ytterst väderbeständig bostad. Rimligen har den som sådan fungerat 
väl under en kall årstid, men den kan förstås även ha nyttjats under den del 
av året då en nedgrävd struktur även kunde erbjuda välbehövlig svalka. 
Rumsligen kan byggnaden mycket väl sammanhänga med härdområdet 
närmast norrut. Med tanke på att motsvarande yta mot söder sannolikt ero-
derats bort är det dock svårt att få en entydig bild av platsens korologi under 
mellanmesolitisk tid. Liksom flera andra platser på Listerlandet uppvisar 
lokalen en vid första anblick svårfångad ursprunglig topografi präglad av 
transgression, erosion och historisk markanvändning. Det förefaller som 
om en kombination av traditionell stratigrafisk uttolkning av sektioner i 
kombination med kontextuell utgrävningsmetodik är fruktbar i miljöer som 
den vid Bygdegårdslokalen. 
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5. Kunskapsfältet

Arkeologiska tvistefrågor, och i all synnerhet sådana som gälla stenålderns 
avlägsna skede, lösas bäst i fält, med spadens hjälp. 

Axel Bagge 1942:36 

Citatet ovan speglar en önskan att komma vidare med en förhoppning om 
att ny empiri skall kunna hjälpa arkeologin på vägen. Det vore naturligtvis 
naivt att tro att ett spadtag är lösningen på alla forskningsproblem, men ett 
möte mellan teori och ny liksom gammal empiri skapar helt säkert ett bättre 
vetenskapligt utgångsläge. Föregående kapitel lyfte fram tre empiriska 
exempel som på senare år bidragit till en kunskapstillväxt avseende ble-
kingsk stenålder. Mot bakgrund av detta, liksom det kunskapsläge som må-
lades upp i kapitel 3.1.2., kan det nu vara på sin plats att grovt summera vad 
som har tillkommit under 2010-talet och som idag kan bedömas som mest 
relevant för vår helhetsbild av en regional stenålder. Härefter skall vi se på 
den nya empirin i belysning av det förväntade och slutligen leda in samtalet 
på frågor som kan bidra till att föra både en arkeologisk och en antikvarisk 
praktik framåt. 

5.1. Kunskapsläget efter E22-undersökningarna 2011 

Med sina stora fyndmängder, bortåt 300 utförda 14C-dateringar samt alla 
värdefulla stratigrafiska observationer och dokumenterade kontexter, är 
E22-projektet förstås extremt betydelsefullt. Förenklat kan vi säga att kun-
skapen kring Blekinge från tiden efter det stora linjeprojektet och framåt ger 
oss möjlighet att se på stenåldern på ett mer mångfacetterat sätt. Spåren av 
exempelvis stenåldersboplatserna är tillförlitligt daterade och omfattar en 
stor variation av fynd och anläggningar. Genom dessa fornlämningar kan vi 
urskilja olika typer av boendemönster, aktiviteter och vistelseformer i land-
skapet. Allt ifrån stora litiska fyndmängder till organiskt, främst osteo-
logiskt material, möjliggör allehanda jämförande studier. Ett antal tematiska 
kunskapstillskott avseende blekingsk stenålder förtjänar enligt min mening 
särskilt att lyftas fram. 
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Förändring av klimat och natur under postglacial tid 
Genom E22-undersökningarna kartlades i synnerhet transgressionerna 
under postglacial tid samt deras påverkan på människans levnadsförhål-
landen. Bilden av Vesans skeden som insjö respektive som havsvik förtyd-
ligades. Detta gav en generellt bättre förståelse för de topografiskt lågt be-
lägna mesolitiska lämningarna samt potentialen av en mer renodlad sub-
marin sida av stenåldersarkeologin längs inte minst Blekingekusten. Viss 
kunskap har därefter visat sig kunnat omtolkas ytterligare, och exempelvis 
har strandförskjutningskurvan som utgår från E22-projektet helt nyligen 
reviderats ytterligare, framför allt för skedena under tiden för Yoldiahavet 
samt tidig Litorinatid (Hansson, A. 2018:95 ff.). Bilden av faunan under 
tidig- och mellanmesolitikum förtydligades för första gången i Blekinge 
genom ett fylligt, osteologiskt källmaterial från lokalen Norje Sunnansund. 
Specifika analyser har lett till kunskap om fiskhantering liksom slutsatser 
kring föredragna bytesdjur och säsongsmässig prägel på en selektiv jakt 
(Boethius 2018). 

Människans ianspråktagande av landskapet under postglacial tid 
Genom den typologiskt daterade E22-lokalen Bro 597 kunde Blekinges tidi-
gaste belägg för en mänsklig närvaro i landskapet under postglacial tid 
tidfästas till omkring 9500 f.Kr. Platsen var belägen cirka 1 m.ö.h. och hyste 
i princip inga transgressionsavsatta lager. Därtill kunde ett flertal miljöer 
med datering till preboreal tid dokumenteras under E22-arbetet och mer-
parten av dessa fynd och kulturlager framkom på olika höjdnivåer inom 
Lussabacken Norr.  

Avtryck av mellanmesolitiska kulturer 
Genom föreliggande studie framgår det med all tydlighet att mellanmesoli-
tisk tid i Blekinge idag är väl representerad genom omfattande fyndmaterial 
såväl som tydliga kontexter. Boplatser med aktivitetsytor men även bostäder 
och andra konstruktioner är förstås centrala i sammanhanget. Belägg finns 
för periodvisa, intensiva varuutbyten och långväga kontakter, vilket syns 
inte minst genom råvarudistributionen till landskapet. Framför allt den syd-
västskandinaviska flintan speglar kontaktytor mellan människor i dagens 
Blekinge å ena sidan, samt mellersta och västra Skåne och Själland å den 
andra. Påtagliga och omfattande belägg för mellanmesolitiska aktiviteter 
kunde under E22-projektet konstateras inom Lussabacken Norr, Norje 
Sunnansund, och Norje Nordansund, och likartade spår och samstämmiga 
dateringar har sedan framkommit i stor omfattning inom även Mörby/ 
Siretorp samt vid Ljungaviken öster om Sölvesborgsviken. 
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Fig.31: Fynd från E22-projektets lokal Bro 597, den idag äldsta, kända stenålders-
lämningen i Blekinge. Artefakterna dateras genom lokalens låga placering vid Vesan, 
liksom på typologiska grunder, tidigast till tiden omkring 9500 f.Kr. Foto: Åke Nilsson/ 
Blekinge museum. 

Gravtraditioner under stenålder 
Belägg för gravar från stenåldern har under E22-arbetet framkommit inom 
lokalen Norjeskogen med Norjegravfälten. Enstaka kremationsgravar har 
här kunnat 14C-dateras till övergången senmesolitikum-tidigneolitikum. 
Inom samma lokal har även spåren efter Blekinges första runddös liksom 
gravar från stridsyxetid konstaterats och undersökts (Victor et al. under ut-
givning). 

Kulturvariationer under neolitikum 
Kunskapen om senmesolitikum/neolitkum har fördjupats avsevärt. Främst 
gäller detta kronologiska spörsmål samt inbördes förhållanden mellan de 
neolitiska kulturgrupperna liksom formen för deras ekonomi. För E22-pro-
jektet är det främst lokalerna Gustavstorpsvägen och Norjeskogen liksom 
den högre belägna terrängen inom Lussabacken Norr som i hög grad gene-
rerat neolitiskt källmaterial. Allra störst kunskapstillskott kommer dock 
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från lokalen Norjeskogen med Norjegravfälten. Parallellt med och efter 
E22-projektet har goda, neolitiska resultat huvudsakligen framkommit i an-
slutning till byarna Siretorp och Mörby samt vid Ljungaviken.  

5.2. Perspektiv på arkeologisk kunskap 

Det som kommer ut av undersökningar, fältdokumentation och analyser 
ligger till grund för arkeologisk kunskap. I detta begrepp ryms tolkningar 
kring miljö, transgressioner och formationsprocesser. Likaledes inbegriper 
den en möjlighet att förstå de mänskligt avsatta spåren och de sammanhang 
dessa ingår i. Slutligen författas synteser, med syfte att skapa en mer sam-
manvägd och generell kunskapsbild mot bakgrund av de arkeologiska av-
trycken i ett landskapsavsnitt. Ett kunskapstillskott från den uppdrags-
arkeologiska sektorn utgår förstås inte enbart från explicit arkeologiska 
arbetsmetoder. En betydande del av kunskapen tillkommer från ett mer 
kulturgeografiskt och kvartärgeologiskt orienterat forskningsfält. 

För de arkeologiska projekten vid lokalerna Lussabacken och Nordan-
sund fanns en direkt koppling till ett övergripande syfte med paleoekolo-
giska ambitioner. I utforskandet av platserna ingick således en samlad 
analys av miljöutveckling och transgressionsförlopp vilken dock var huvud-
sakligen inriktad på miljöerna kring fornsjön Vesan. Premisserna för 
undersökningen av Bygdegårdslokalen var annorlunda i det att denna 
undersökning utfördes inom ett helt annat projekt, och utan krav på en sär-
skild strategi för paleoekologiska analyser. I det fallet kunde däremot sam-
lad kunskap från E22-grävningarna appliceras i skarpt läge och lager och 
höjdnivåer sättas in i ett nytt sammanhang. Tillvägagångssättet inom E22-
projektet kombinerade en analys av daterade sediment från Vesanbas-
sängens centrala del med material från de ingående lokalernas strandknutna 
kontexter som exempelvis pollen och makrofossil, men även med organiskt 
material från de undersökta platserna (Persson, C, Broström & Svensson 
2016:29f.). Inom Bygdegårdsboplatsen drogs slutsatserna utifrån en kom-
bination av 14C-dateringar och föremålsstudier samt avvägda nivåer för 
orörda, svallade eller överlagrade kontexter. Samtliga av fallstudiens lokaler 
uppvisar tydliga, av människan avsatta spår från tiden före, under och efter 
Litorinamaximum. Möjligheterna att följa naturens förändringsskeden 
liksom människors liv och deras anpassning till nya förhållanden har visat 
sig vara ovärderliga för de aktuella projekten. Den viktigaste erfarenheten av 
observationerna från de tre lokalerna gäller inte minst vilken betydelse 
formationsprocesser kan ha för ett bedömande av en antikvarisk potential 
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hos kulturmiljöer. De i hög grad lokalbundna förutsättningarna för trans-
gressionsförloppen, och då indirekt graden av eventuell överlagring har 
alltså haft all betydelse för huruvida endast rensvallade och omlagrade flin-
tor eller helt intakta lager och stratigrafiskt bundna lämningar kunnat på-
träffas. Att endast utifrån topografi och lösfyndsinsamling kunna förutse 
eventuella mellanmesolitiska boplatser i denna typ av miljöer är således 
mycket svårt. 

Boplatsmaterial och sammanhang 

Det finns flera stora arkeologiska exploateringsprojekt i södra Sverige som 
kan lyftas fram som exempel på sådana som tillfört mängder med ny kunskap 
kring stenåldern. Bland dessa kan nämnas det sena 1990-talets Västkust-
baneprojektet i västra Skåne (se ex. Andersson et al. 2004) liksom projekten 
för Öresundsförbindelsen kring och Citytunneln genom Malmö (se ex. 
Hadevik & Steineke 2009) och E4-projektet i nordligaste Skåne (se ex. 
Cronberg & Knarrström 2007). Därtill kan läggas arkeologin från utbyggna-
den av en ny E22 genom Möre i Kalmar län under andra hälften av 1990-talet 
(Magnusson & Selling 2001) liksom samma vägs nydragning mellan 
Kristianstad och Bromölla i början av 2000-talet (se ex Karsten & Nilsson 
2006). Parallellt med dessa sydsvenska projekt har omfattande arbeten även 
bedrivits kring Rönneholms mossar nära Ringsjön (se ex. Larsson & Sjöström 
2010). Som andra exempel, längre upp i landet kan tillföras de stora under-
sökningarna vid Motala ström (internetsida www.Arkeologerna.com februari 
2019).) samt inte minst E4-projektet norr om Uppsala (se ex. Stenbäck 2007). 
Uteslutande är de stora slutundersökningsprojekten genomförda under kort 
tid om ett eller ett par år. Genom exemplet Rönneholm kan vi däremot se hur 
ett utdraget exploateringsscenario resulterat i en långsiktig och mer ”uthållig” 
gräv- och forskningsmetodik.  

Slutpublikationer från olika projekt visar på spännvidden av den nya 
kunskap som kommer fram genom undersökning av stora ytor längs långa 
sträckor och olikartade landskapsavsnitt. E22-projektet genom Möre speg-
lar här väl, liksom i fallet E22 Blekinge, hur en storskalig arkeologi på 
relativt kort tid kan ge ett nytt forskningsläge kring en regional stenålder 
(Alexandersson 2001:111 ff.). Detsamma gäller i högsta grad E4-projektet 
genom norra Uppland, huvudsakligen utfört åren 2002–06 (Stenbäck et al. 
2007). I den slutpublikation som rör just stenåldersresultaten från Upp-
landsprojektet presenterar olika delförfattare bilder av landskap, platser och 
samhälle samtidigt som de problematiserar metodanvändning och forsk-



ARKEOLOGISKA FÖRVÄNTNINGAR 

82 

ningstradition. Under avsnittet Förförståelse för mesolitikum i denna upp-
sats Kapitel 2.2, antyddes ett slags allmängiltig önskan hos den mesolitiskt 
inriktade arkeologin att kunna belägga inte minst huslämningar. I pub-
likationen för E4 genom Uppland blir en sådan strävan tydliggjord genom 
anförda exempel i ett par artiklar (Larsson & Lindberg 2007:517 ff. resp. 
Darmark & Sundström 2007:537 ff.). Helt uppenbart ger olika arkeologers 
metodval i fält olika utfall samtidigt som de som forskare i varierande grad 
är benägna att identifiera olika typer av rumslighet från stenåldern. Boplats-
begrepp och den arkeologi som rör byggnadsspår berör uppenbarligen vil-
ket kanske borde förpliktiga oss alla att engagera oss än mer i de metod-
problem som i synnerhet rör spår från mesolitisk tid. Ett för Blekinge geo-
grafiskt relativt närliggande exempel på tolkningsproblematik utgör det så 
kallade Tingbyhuset (RAÄ Dörby 156) cirka en mil väster om Kalmar. 
Platsen exploateringsundersöktes vid 1980-talets slut och en lämning tol-
kades då som ett tvåskeppigt långhus från mellanmesolitisk tid (Rajala & 
Westergren 1990 resp. Nilsson, P. et al. 2002). En seminariegrävning på 
samma plats 2012 föranledde en delvis omtolkning av de mellanmesolitiska 
boplatsspåren, och då i synnerhet en huskonstruktion och ett tidigare tolkat 
stenlagt gångstråk (Papmehl-Dufay et al. 2013). Utan att ytterligare gå in på 
platsens lämningar kan vi säga att Tingby tjänar som ett bra exempel på en 
givande utvärdering av förhållandet mellan utgrävningsmetodik och veten-
skaplig tolkning. Inte minst vad som väljs ut för naturvetenskaplig datering 
visar sig ha stor betydelse för utfallet av en tolkning. Som exempel på att 
svårigheter kring mesolitiska boplatser och bostäder inte bara är en svensk 
angelägenhet av idag kan för övrigt även tillföras metoddiskussioner gäl-
lande arkeologin från en ny E18 genom Vestfold i sydöstra Norge (Solheim 
& Damlien 2013:32–33 resp. 2013:296 ff.). 

Ovan redovisade mesolitiska lokaler och projekt utgör exempel på repre-
sentativa kunskapsbilder som är komna ur en storskalig exploateringsarke-
ologi. Återkommande fokus utgör diskussioner kring natur- och klimatför-
ändringar samt landskapstopografi. Bebyggelsehistorien gestaltas genom en 
sammanvägning av olika boplatsspår och fyndmässiga sammanhang. En 
snabb återkoppling till projekten för fallstudiens lokaler visar att intentioner 
och utfall från den storskaliga arkeologin går igen. Även fallstudiens lokaler 
rör landskapsarkeologiska slutsatser med framarbetade bilder av förän-
dringar för natur och människor. Diskussioner kring höjdmodeller, mer 
eller mindre strandnära lägen och olika grad av överlagringsproblematik 
återkommer ständigt, och tolkningar framträder genom en sammanvägning 
av data från makro- och mikrotopografi. 
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Som vi sett ovan var de mellanmesolitiska lämningarna inom fallstu-
diernas lokaler särdeles välbevarade och källritiskt säkra. Det är onekligen 
detta som betyder mest vad gäller platsernas potential även vid jämförelse 
med övriga exempel på stora exploateringsarkeologiska sammanhang. Inom 
Lussabacken Norr konstaterades fyra till fem robusta huskonstruktioner 
liksom ett separat liggande härd- och aktivitetsområde. I anslutning till det 
bäst bevarade huset fanns två parallella, grävda rännor försedda med större 
stenblock i vardera östra änden. Inom Bygdegårdsboplatsen undersöktes, 
helt eller delvis, fyra till fem huskonstruktioner som kunde dateras till 
mellanmesolitisk tid och här framkom likaledes ett antal härdar i närom-
rådet (Persson, C. 2018). Husens dimensioner och i viss mån även deras 
inre disposition överensstämde överlag mellan platserna. Den yttre formen 
var oftast rund- till rundoval. Undantaget utgjordes av den totalundersökta 
husgrunden vid Bygdegårdsboplatsen vilken uppvisade rännor som bildade 
en femkantig grundplan. I merparten av fallen fanns en härd någonstans i 
huset liksom varierande antal nedgrävningar. I några fall ingick alltså rän-
nor i huskonstruktionerna och i andra fall varierande antal pinn- och stolp-
hål av skiftande dimensioner. Vid undersökningen av Norje Nordansund 
konstaterades ett flertal, delvis överlagrande och fyndförande kontexter i 
form av avsatta lager, härdar och eldpåverkade stenblock. Härdarna låg 
koncentrerade kring och mellan stenblocken på lokalens platåläge. Även 
fyndmaterialen från fallstudiernas utgrävda platser visade sig efter hand väl 
lämpade för jämförande studier. Nordansund uppvisade en både riklig och 
tydlig fyndbild. Det rörde sig om en ytterst funktionell plats med inriktning 
på specifika verksamheter vilket uppenbaras genom fyndmaterialet. Fynd-
sammansättningen för de bägge andra lokalerna var mer blygsam och knu-
ten till deras funktioner som faktiska boendemiljöer. Husen gav intryck av 
att i hög grad ha hållits rena från flinta och annat avfall. Det framgår tydligt 
att flinthanteringen inom Lussabacken och Bygdegårdsboplatsen främst 
fokuserade på framställning och vidare bearbetning av spån och mikrospån. 
Nordansund speglade tillfälliga om än återkommande vistelser och akti-
viteter under mellanmesolitisk tid, troligen med koppling till processande 
av marina däggdjur (Fendin et al. 2016:132. De bägge andra platserna för-
medlade en bild av mer långvariga vistelser, sannolikt under en kall del av 
året (Boethius 2017 :158 f.). 

Arkeologiska lokaler skall helst generera hanterbara spår och artefakter 
som ligger i linje med det förväntade. De stora exploateringsprojektens 
resurser kan sedan förhoppningsvis anpassa sig till annorlunda utfall både 
vad gäller det arkeologiska materialets omfång och hur det ser ut. Det går inte 
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att bortse från att även fallstudiens bäst bevarade boplatslämningar endast 
utgör en liten del av en mellanmesolitisk helhet vars delar omlagrats, försvun-
nit eller åtminstone omgestaltats av naturen. Boplatsytorna är således endast 
skenbart avgränsade och svallade och omlagrade flintor tyder på att tidigare 
aktivitetsytor och konstruktioner försvunnit till följd av främst strand-
linjeförskjutningarna under littorinatid. Detsamma gäller bevaringsförhål-
landen, och då exempelvis huruvida organiska material finns kvar på en plats 
eller inte. E22-lokalen Norje Sunnansund, belägen mellan Lussabacken och 
Norje Nordansund är delvis kronologiskt överlappande i förhållande till fall-
studiens tre platser. Boplatsen vid Sunnansund låg på en nivå som i stort 
motsvarar dagens havsnivå, och dess topografiska belägenhet har inneburit 
att transgressionsförloppen gått fram betydligt hårdare i denna miljö. Av den 
anledningen utgår tolkningar av aktiviteter och strukturer här från studier av 
rumslig spridning och analys av litiska artefakter samt ett rikligt osteologiskt 
material (Kjällquist et al. 2016). Även senare års undersökningar i det närlig-
gande området Ljungaviken har tydligt visat på synnerligen skiftande be-
varingsförhållanden inom olika delområden, vilka i övrigt kan uppfattas som 
topografiskt likvärdiga (Kjällquist 2017). Dessa två senare exempel ger ytter-
ligare källkritiska perspektiv på frågan om huruvida påträffade spår kan 
betraktas som representativa, vilket förstås är ett mer allmängiltigt problem 
som rör uttolkning av alla arkeologiska lämningar oberoende av i vilken tid 
eller vilket rum vi rör oss i. Frågorna är besvärliga att ta itu med men icke 
desto mindre viktiga för en arkeolog att alltid ha i bakhuvudet.  

Rumslighet 

Sett i backspegeln kan vi uppfatta det som att det sena 1800- och tidiga 1900-
talets arkeologer hade problem med att lyfta blicken från de arkeologiska 
lokalerna och se landskapet i sin helhet. Med tillgång till mer och säkrare data 
är det idag förstås lättare att sammanlänka olika typer av platser till mer 
kompletta, mesolitiska landskapsavsnitt. Som framgått ovan finns naturligtvis 
inte en helhet bevarad vilken möjliggör för oss att bedöma hur olika lokaler 
relaterar till varandra, men ett perspektiv där en plats sätts i relation till en 
omgivande miljö ger åtminstone en bredare bild av en period. 

Landskapsarkeologin erbjuder studier av varierande typer av platser och 
vistelser vars lämningsspår avsatts under olika tidrymd och med skiftande 
intensitet. Här finns avtryck av enskilda individers aktiviteter såväl som spår 
efter permanenta etableringar eller flyktig mobilitet hos grupper av män-
niskor. Ibland ingår de i tydliga nätverk av platser medan de vid andra till-
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fällen endast kan avläsas som isolerade uttryck. Självklart kan vi utläsa 
sådant som svarar mot människors ekonomisk–praktiska behov men även 
sådant som speglar mer svårbegripliga, sociala och mentala sidor hos män-
niskan. Det är mot bakgrund av denna samlade kunskapsbas som påträffade 
mesolitiska lämningar skall uttolkas. 

Med ovan anförda exempel på projekt och problem kan vi fråga oss hur 
vi på bästa sätt hanterar mesolitisk arkeologi samt hur vi bör förhålla oss till 
definitioner av exempelvis en boplats? Begreppet boplats kan, som vi kan se 
också genom detta arbetes fallstudier, inbegripa inslag av tämligen skiftande 
karaktär och intensitet. Med en hög grad av rörlighet under mesolitisk tid 
avsätts spår från både geografiskt sammanhängande och separerade rums-
ligheter. Det rör sig då förstås om högst tillfälliga såväl som mer perma-
nenta lämningar efter vistelser och aktiviteter. Vi vill kanske gärna tro att de 
stora projekten fångar upp helheter av kulturhistoria inom de undersök-
ningsytor som vi tilldelats. Med ett tänkt samspel mellan små och stora 
lokaler i ett landskapsavsnitt behövs, enligt min mening, dock komplement 
från en arkeologi som går utanför de stora projektens ramar såväl yt- som 
tidsmässigt. 

Begreppet boplats används ofta för olika typer av lämningar från förhis-
torisk tid. Dess definition är dock sällan oproblematisk vilket vi ständigt 
måste påminna oss om, och så även då vi applicerar begreppet på mesolitiska 
lokaler. Bekymret med hur vi definierar de arkeologiska platserna tycks tid-
löst, och redan tidigt problematiserade exempelvis Knut Kjellmark begreppet 
boplats i förhållande till andra benämningar (Kjellmark 1904:222). De kon-
texter som vi oftast kommer i kontakt med, har en spännvidd mellan lätt-
överskådliga fyndplatser och aktivitetsytor till mer omfattande sammanhang 
med flera ingående, och ibland inte helt lättolkade komponenter. Uppfatt-
ningarna om lämningarnas innebörd påverkar hur de hanteras antikvariskt 
såväl som hur de prioriteras inför förestående exploateringar. 

Ser vi till fallstudiernas materialitet och rumslighet visar dessa hur lokal-
erna representerar ytterligheter mellan olika vistelseformer under mellan-
mesolitisk tid. Fyndintensiteten skiftar avsevärt liksom anläggningarnas 
utseende. Vi har förstås inte tillgång till hela bilden från någon av lokalerna 
och vi måste utgå ifrån att exempelvis det välbevarade och välstrukturerade 
husområdet inom Lussabacken skulle kunna sammankopplas med ännu 
oupptäckta eller sedan länge försvunna aktivitetsytor av olika slag. I fallet 
Nordansund kan med aktivitetsområdet sammanhängande bostäder ha 
funnits helt nära, exempelvis i terrängen öster om lokalen. Den idag sam-
mantagna bilden av Bygdegårdsboplatsen är än mer frustrerande. Med 
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tanke på hur mycket som faktiskt framkommit genom främst schaktning i 
de ytterst begränsade vägområdena så kan de ursprungliga lämningarna på 
platsen ha varit närmast överväldigande till sin omfattning. I grunden för-
ändras dock inte det faktum att både Lussabackens och Bygdegårds-
boplatsens spår speglar påvisbara platser för boende. Likaledes signalerar de 
en hög grad av permanent inslag i en mellanmesolitisk samtid som oftare 
efterlämnat mer flyktiga avtryck. Eftersom inget annat och samtida hus-
område med samma höga bevaringsgrad ännu påträffats kan vi dock inte 
säga hur representativ den strikta rumsligheten är för detta skede av mellan-
mesolitikum. De skillnader som vi uppfattar mellan olika huslämningar är 
kanske enbart skenbara och konsekvenser av inte bara varierande be-
varingsgrad utan även av hur vi genomfört våra fältundersökningar. Om vi 
skyfflat bort de sista resterna av husgrunderna inom Lussabacken Norr för 
hand, precis som i fallet vid Bygdegårdsboplatsen, hade kanske en femsidig 
grundform framträtt även på denna lokal. 

Mesolitiska boplatsspår förefaller oftast inbegripa fyndkoncentrationer, 
kulturlager eller anläggningsbestånd. Under gynnsamma förutsättningar 
kan hus och likartade konstruktioner uttolkas och rekonstrueras och då of-
tast utifrån inbördes placering av stolphål, härdar och rännor. Att kunna 
belägga hus är förstås av stort intresse vid utförande av arkeologiska under-
sökningar som rör mesolitiska boplatser. Ivern att lyckas med detta kan 
dock komma i konflikt med en rad källkritiska problem och väl optimistiska 
tolkningar (se ex Carlsson 2007:104 ff.; Hernek 2005:16 ff; Darmark & 
Sundström 2007). Under de senaste årtiondena har emellertid mellanmeso-
litiska lokaler i Sydskandinavien tillfört betydande kunskap kring boplatsers 
kronologi, och då faktiskt inte minst konstruktionsdetaljer hos olika bo-
städer (se ex. Cronberg 2001:82 ff., Hernek 2005:23 ff.).På en tämligen 
detaljerad nivå har människors beteendemönster i och kring hus kunnat 
studeras (se ex. Persson, C. 2012:108 ff.). Återkommande har lätta bygg-
nadskonstruktioner som sådana i Årup och vid Rönneholms mosse kunnat 
dokumenteras (Nilsson & Hanlon 2006:141f., Sjöström 2004 resp. Larsson, 
L. & Sjöström 2010). Sällan har dock mer bastanta nedgrävda etableringar 
som de inom Lussabacken och Bygdegårdsboplatsen kunnat konstateras. 
Just dessa boplatsers ingående lämningsspår ger intryck av att man här iakt-
tagit en stor målmedvetenhet vid anläggandet. Slutsatser kring rännorna på 
Lussabacken Norr kan bara dras med förbehåll, och i synnerhet gäller detta 
då ju upp till meterstora stenblock en gång placerats i deras östra ändar. 
Utan tydlig praktisk förklaring inom räckhåll finns det kanske anledning att 
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se om ett mer socialt och symbolladdat perspektiv på landskapsrummet här 
kan underlätta en förståelse. 

Av erfarenhet vet vi att förknippa både bronsåldern och neolitikum med 
monumentala markörer i landskapet. Mesolitiska lämningar som utgör 
markanta avtryck i rummet är däremot tämligen okända för oss. Nogsamt 
strukturerade boplatser med ordentligt nedgrävda huslämningar och stora 
stenblock i rännor ger därför uttryck för permanens i en tid som annars 
brukar förknippas med mobilitet och mer flyktiga nedslag i ett landskap. 
Möjligen kan sådana platser ses som betydelsefulla kulturella referenser till 
ett kollektivt minne. Även övergivna husstrukturer kan då i viss mån ha 
betraktats som minnesmässigt laddade komponenter inom en boplats (se 
ex. Gröhn 2004:336 ff. resp. Strassburg 2000:120). När ett hus bevisligen står 
bredvid en förfallen tidigare bostad, har den som brukar platsen att reflek-
tera över samt förhålla sig till förfluten tid (se ex. Bradley & Williams 1998). 
Det permanenta blir då kanske ett uttryck för en identitet och en självbild, 
och detta i en tid av i övrigt föränderlig natur och livsmiljö. Symbolik kring 
vattennära miljöer tycks vara ett återkommande inslag i både förhistoriska 
och historiska myter och berättelser och tidvis tycks människor, åtminstone 
delvis, ha gestaltat sin närmiljö till följd av detta (Herva & Ylimaunu 2014). 
Lokalerna i fallstudien var i synnerhet strandaknutna under de skeden då 
naturen gjorde sig påmind genom påtagliga klimatförändringar och trans-
gressionsförlopp cirka 6500–6000 f.Kr. Vid den tiden utgjorde stenblocken 
fasta inslag i en annars föränderlig verklighet. 

Viss forskning pekar på att ritualiserade handlingsmönster delvis utgör 
svar på framkallade stressituationer hos människor och samhällen, såväl 
förr som idag (Hornborg, A.-C. 2010:151 ff.). Så kan även ha varit fallet 
under kongemosekultur (se ex. Strassburg 2000) och helt uppenbart synes 
offerhandlingar i med vatten förknippade miljöer vara en etablerad tradi-
tion under mesolitisk tid (se ex. Gummesson et al. 2018). Vid E22-under-
sökningarna framkom exempelvis enstaka mänskliga kvarlevor, tandpärlor 
från olika djurarter och depåer av flintspån från tidig-/mellanmesolitikum 
helt strandnära, och då endast några hundra meter norr om lokalen vid 
Lussabacken (Kjällquist et al. 2016). Offerhandlingar knyts ofta till män-
niskans önskan att upprätthålla en existentiell balans eller en social ordning 
(se ex. Berggren 2010:50 ff.). En tydligt ianspråktagen och gestaltad plats 
under mellanmesolitisk tid borde kunna signalera detsamma. Stora sten-
block i rännor kan således ses som symboler för en plats man återvänder till 
och identifierar sig med under ett föränderligt skede. På sätt och vis före-
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bådar kanske blocken begynnelsen av den del av stenåldern som mani-
festerar mer mänsklig permanens och territorialitet i landskapet. 

Arkeologisk kultur 

I sin summering av Siretorpsboplatsens kronologi redogör Axel Bagge 1939 
för hur den grävande arkeologin då, på några årtionden, hade ”rubbat 
cirklarna” och skapat oreda bland tidigare invanda periodiseringar och syn 
på kulturgrupper (Bagge & Kjellmark 1939:151). Denna hans bild av 
stenåldersarkeologins väg mot en mer svårfångad kulturbeskrivning kan i 
viss mån kanske sägas gälla än idag. Utvecklingen av och övergången mellan 
arkeologiska kulturer utgör ett ständigt återkommande tema inom den 
skandinaviska stenåldersforskningen. Trots dagens möjligheter till strama 
dateringar och noggranna analyser är den arkeologi som rör mesolitikum 
fortfarande låst vid kulturgrupper strikt definierade utifrån deras mer eller 
mindre materiella enhetlighet. Detta är säkert inte unikt för mesolitikum 
utan kan sannolikt sägas vara allmängiltigt inom arkeologin som sådan. 

I brist på tydligt källmaterial från perioden har Blekinge länge legat lite 
vid sidan om det nationella vetenskapliga samtalet om mesolitikum. När nu 
ett ganska digert jämförelsematerial står till buds från Blekinge är det därför 
intressant att se hur landskapets arkeologi kan stämmas av mot ett slags 
mellanmesolitisk ”kanon” för Sydskandinavien. Det som vi idag ser som ut-
märkande för det mellanmesolitiska i västra Blekinge kan mycket väl över-
ensstämma med platser och arkeologiska sammanhang inom andra region-
er. Frågan är dock i vilken utsträckning vårt material på ett relevant sätt 
knyter an till en vedertagen förförståelse av det som brukar definieras som 
kongemosekultur?  

Det som idag benämns kongemosekultur förknippades under första 
hälften av 1900-talet med begreppet ”Gammel” eller ”Ældste Kystkultur” 
(Sørensen 1993:6) och omformades under århundradets andra hälft till en 
nogsamt segmenterad kultur med flera underfaser. Nyckellokalen Konge-
mose på västra Själland undersöktes under tidigt 1950-tal och ett flertal 
andra platser ringades efter hand in. Detta skedde främst genom fält- och 
byråinventeringar samt utvecklingen av den submarina stenåldersarkeo-
login i Danmark med början under främst 1970-talet (se ex. Skaarup 1993). 
Den submarina Själländska boplatsen Blak II i Roskildefjorden, undersöktes 
återkommande under 1980- och 90-talen. Lokalen kom genom fynd och 
dateringar att belägga ett övergångsskede mellan Maglemose- och konge-
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mosekultur. Som sådan nyckellokal kom den att ge namn åt den specifika 
Blakfasen (Sørensen 1993). 

På den svenska sidan av Öresund (se kartöversikt i Henriksson 2019 in 
print) uppmärksammades redan under 1900-talets första hälft omfattade 
mellanmesolitiska boplatsspår inom Ringsjöområdets stenålderslokaler och 
fyndsammanhangen förtydligades genom fortsatta undersökningar med 
början under 1990-talet (Larsson & Sjöström 2010). Vid Segebro utanför 
Malmö undersöktes på 1970-talet boplatsspår från kongemosetid (Larsson 
1982) och vid 1990-talets slut tillkom den fynd- och omfångsrika boplatsen 
Tågerup på Skånes västkust (Karsten & Knarrström 2001 resp. 2003). 
Kunskapen tillkom i stor utsträckning genom exploateringar och fynd-
material och anläggningsbestånd skiljer sig markant till både omfattning 
och karaktär. Bland lokalerna finns såväl mer eller mindre permanenta bo-
platser som säsongsmässigt bundna eller sådana som kan kopplas till 
speciella aktiviteter eller funktioner. 

Definitionen av kongemosekultur utgår från en specifik fyndsamman-
sättning (Sørensen 2017). Framför allt definieras denna utifrån ett nyttjande 
av uteslutande Sydvästskandinavisk flinta samt att människor under detta 
tidsskede tillverkade långa spån av hög kvalitet. Utöver detta brukar kon-
gemosekultur förknippas med breda, trapetsoida mikroliter, snedpilar samt 
stora, skeva tvärpilar (Karsten & Knarrström 2001:306 ff.). Pilspetskrono-
logi har länge varit helt central då arkeologin har önskat fastslå daterings-
ramar för mesolitiska fyndsammanhang och samtidigt definiera kultur-
grupper under olika perioder. Risker med för långt dragna slutsatser utifrån 
exempelvis ett inventarium av pilspetsar inom en boplats har dock förts 
fram av olika forskare (se Friman 1996 resp. Karsten & Svensson 2004:17 
ff.). Slutligen brukar kärnyxor av flinta betraktas som tidstypiska för period-
en och i viss mån flintspånsdepåer samt långa spetsvapen av flinta (Karsten 
2004:100). När vi ser lite närmare på boplatsers spår i övrigt, finns det 
däremot fram till idag inga anläggningar eller strukturer som sticker ut som 
specifika för kongemosekultur. Kulturen har hittills inte heller tydligt kun-
nat kopplas till någon särskilt definierad, dekorativ stil utan utsmyckningen 
av artefakter faller inom en övergripande mesolitisk tradition med an-
vändande av främst geometrisk ornamentik (Karsten 2004:104). 

När vi ser till fallstudiernas lokaler är mängden påträffad flinta generellt 
liten, och inte heller är det material av tydlig kongemosekaraktär som vi har 
att göra med. Genomförda 14C-dateringar från fallstudiens lokaler pekar på 
en samtidighet med bl.a. Blakfas, men det syns inte i flintteknologin när det 
kommer till ledartefakterna. Den utpräglade spånteknologin finns bevis-
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ligen i Blekinge men den är inte lika framträdande som i centrala och västra 
Skåne. Stora mängder med hela, karaktäristiska spån är, så vitt vi kan se 
idag, helt enkelt inte ett typiskt inslag på boplatser i länet som kan dateras 
till kongemosetid. Flintmaterialet inom Lussabacken, Nordansund och 
Bygdegårdsboplatsen består nästan enbart av Senon- och Danienflinta. Här 
finns inga större mängder spån, och i förekommande fall är de inte sällan 
avbrutna och återbrukade. Endast i undantagsfall finns hela definierbara 
kongemosespån bevarade och pilspetsar förekommer knappt alls. De fåtal-
iga triangelmikroliter som påträffats vid exempelvis Lussabacken är gene-
rellt små och knyter på så vis an till de övriga flintornas relativt höga frag-
menteringsgrad inom lokalen. 

Blekinge ligger inte i närheten av Senon- och Danienflintans ursprungs-
område. Detta skulle kunna vara en förklaring till hur fragmenterings-
graden skiftar mellan platser här respektive i Skåne. Långa avstånd till flint-
gruvor och täktplatser har rimligen inneburit hushållning med råmaterialet 
och att det i stor utsträckning återbrukades så långt detta var möjligt. 
Vintertid blev hushållningen än mer utpräglad, varför flintorna från husens 
inre fragmenterats, skavts och nötts, och de mikroskopiska spåren på dem 
bär vittnesbörd om detta (Björk et al. 2016:160–161). Även från E22-lokalen 
Norje Sunnansund finns ett hårt utnyttjat sydvästskandinaviskt flint-
material som är samtida med det från Lussabackens husområde (Kjällquist 
m.fl. 2016:244 ff.). En annan direkt parallell till den höga fragmenterings-
graden finner vi exempelvis i Årup där mikrospånkärnor och handtags-
kärnor i hög grad är uppenbart återbrukade och i viss mån omgjorda till 
redskap. Detsamma förefaller vara fallet med avbrutna spån och spånfrag-
ment (Nilsson & Hanlon 2006:148–149). 

Fallstudiernas lokaler uppvisar inga fynd av spetsvapen och inte heller 
några kärnyxor av flinta. Spetsvapnen av flinta är förstås ytterligare en täm-
ligen ovanlig fyndkategori, så även i Skåne och på Själland. I vissa fall har de 
påträffats på boplatser medan de i andra sammanhang tolkats som depåfynd 
(Karsten & Knarrström 2003:94 f.). Till skillnad från kärnyxor av flinta är 
bergartsyxor desto vanligare i blekingskt material. Exempelvis är trindyxor 
mycket frekventa i likhet med förhållanden längre upp i landet (muntligen 
Patrik Gustafsson Gillbrand). Denna form av yxa är sannolikt i bruk under en 
lång period från slutet av tidigmesolitikum och åtminstone under hela 
mellanmesolitikum (Hernek 2005 resp. muntligen). Det finns exempel som är 
av imponerande dimensioner och mycket väl kan ha utgjort prestigeföremål 
eller varit avsedda för rituella ändamål som depåoffer. I mer flintrika om-
råden kanske sådana syften istället kanaliserades genom rituellt bruk av spets-
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vapnen av flinta. Som exempel på ett möjligt sådant objekt i ett alternativt 
råmaterial kan nämnas en närmare 40cm lång trindyxa av grönsten i Blekinge 
museums samlingar vilken har sin proveniens i Listerby socken i mellersta 
Blekinge (Hernek 2005:280). Spåndepåerna från mellanmesolitisk tid är inte 
vanliga i Blekinge men de förekommer på just Lister, exempelvis vid Hörvik 
liksom vid Norje Sunnansund (Kjällquist et al. 2016:270). 

Boplatserna vid Tågerup samt Ageröds och Rönneholms mossar är repre-
sentanter för platser med hög intensitet och långsiktigt nyttjande. Artefakt-
beståndet överensstämmer väl med motsvarande från danskt område under 
bl.a. Blakfasen. Här finns de trapetsoida mikroliterna, kärnyxorna, de långa 
spånen och spetsvapnen. Närmare våra studerade lokaler förändras bilden. 
Från Årupboplatsen vid Bromölla i Skåne finns ett något mer blygsamt litiskt 
material liksom olika husliknande lämningar från mellanmesolitisk tid 
(Nilsson & Hanlon 2006 s.137 resp. 146). Som helhet dominerar dock 
Kristianstadflintan även om formella redskap av spån- och mikrospånteknik 
uteslutande är tillverkade av Senonflinta. 

Det mellanmesolitiska fyndmaterialet i västra Blekinge överensstämmer 
som vi kunnat se endast delvis med en gängse dansk-skånsk definition av 
dåtida materialitet. Kanske kan vi säga att tillgången till flinta i viss mån 
medfört en regional särprägel när det kommer till flintartefakternas före-
komst och ett karaktäristiskt redskapsinventarium. Det blekingska material-
ets styrka ligger i dess tydliga koppling till väldaterade kontexter, i dessa fall 
kulturlager och bostadsstrukturer. Bilden känns här igen även från senare 
grävningar vid Ljungaviken, öster om Sölvesborgsviken, där husliknande 
konstruktioner framkommit och spån- som mikrospånteknik i Sydväst-
skandinavisk flinta dominerar (Friman 2010 resp. Kjällquist 2017). 

De mellanmesolitiska lokalerna vid Vesan kontrasterar, som visats ovan, 
tydligt mot kongemoseplatserna i västra Skåne och på Själland. Oavsett 
vilka kriterier vi väljer för att definiera kongemosekulturens typiska red-
skapsinventarium blir ett ”Skånefokus” helt enkelt mindre applicerbart på 
den blekingska sidan av Skånegränsen. Västra Blekinges mellanmesolitiska 
arkeologi måste i första hand studeras utifrån sina egna förutsättningar 
vilket även lyftes fram av Björn Nilsson redan 1999 (Nilsson, B. 1999). 
Under optimala omständigheter framträder så platser som Lussabacken 
Norr, Norje Nordansund och Bygdegårdsboplatsen, vilka var anpassade för 
specifika syften, välstrukturerade och med sin egen något mer sparsamma 
flintteknologi. Trots att lokalerna exempelvis inte uppvisar samma överflöd 
av föremål av Senon- och Danienflinta som de danska och skånska plats-
erna ska vi inte ta detta som intäkt för att kontakterna och de kulturella 
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impulserna utifrån varit sparsamma. De överregionala kontaktytorna fanns 
helt klart vilket tydligast ses genom den vid Nordansund påträffade skiffer-
mejseln som mycket väl kan ha sitt ursprung i dagens nordtyska område 
(Fendin et al. 2016). Samtidigt var i princip allt flintmaterial från bostäderna 
vid Lussabacken Norr av sydvästskandinavisk typ vilket betyder att den 
sannolikt förts till platsen från västra Skåne (Björk et al. 2016). 

Utifrån de slutna och 14C-daterade mellanmesolitiska lämningarna inom 
fallstudiens lokaler kan vi sluta oss till att vi här har en samtidighet med 
platser i Skåne och på Själland. Förklaringen till eventuella skillnader i bo-
platsers utformningar och materiella kultur kan sannolikt endast utläsas 
specifikt för respektive lokal. Högst lokala miljöanpassningar och levnads-
sätt har säkert styrt utformningen av platserna och människors behov av 
redskapsinventarium. En ytterligare delförklaring är förstås även en annan 
tillgång till sydskandinavisk flinta i Blekinge i kombination med en god till-
gång till andra och mer lokala råmaterial. Sett till ovan beskrivna förhål-
landen förefaller det i nuläget mest lämpligt att i den blekingska arkeologin 
tala om existensen av en allmän mellanmesolitisk materiell kultur. Således 
känns det mer korrekt att här tala om en variant av en kongemoseteknologi 
i västra Blekinge istället för att definiera en grupp människor som del i det 
som tidigare av tradition förknippats med ordet kongemosekultur.  

5.3 Perspektiv på antikvarisk kunskap 

Arkeologiska kulturmiljöer löper en ständig risk att påverkas negativt 
genom olika exploaterande steg i samhällsbyggnadsprocessen. Samtidigt är 
det just inför eller under exploateringsskeden som arkeologer ges möjlighet 
att upptäcka tidigare okända lämningar. Viktiga delar i det antikvariska 
arbetet är att förutse när olika intressen kan komma att krocka liksom att 
bedöma olika kulturhistoriska värden och slutligen medverka till att rätt 
bevarandeprioriteringar görs. Att se och argumentera för värdet hos kultur-
miljöer kräver förstås att vi kan väga deras betydelse i förhållande till andra 
kända landskapsavsnitt och kulturlämningar. Väl utförda inventeringar och 
tidiga undersökningsfaser är här en nyckel till framgång. Ny kunskap kan 
sedan leda till en ny och välbalanserad praxis inom kulturmiljövården som 
slutligen vet att argumentera för hur landskapsavsnitt skall bevaras alter-
nativt undersökas arkeologiskt. Hur väl förberedda vi än anser oss vara in-
för arkeologiska fältarbeten, är det dock snarare regel än undantag att tidi-
gare okända eller oförutsedda delar av redan kända fornlämningar fram-
kommer inom ramen för olika projekt. I de fall då föregående utredningar 
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och förundersökningar varit alltför begränsade resurs- och metodmässigt, 
är det därför inte konstigt att besvärliga och oväntade situationer kan upp-
stå under fältarbetens gång. Som helhet är dock dessa oförutsedda kun-
skapstillskott att betrakta som en omistlig och återkommande konsekvens 
av exploateringsarkeologin. 

Exploateringsarkeologin föregås av olika ställningstaganden kring kul-
turmiljöers förestående och permanenta förändring. Uppdrag utförs i enlig-
het med RAÄ:s verkställighetsföreskrifter (SOU 2005:80) och beroende på 
arbetsföretagets bedömda omfattning, sker Länsstyrelsens urval av utförare 
antingen direkt eller genom ett upphandlingsliknande förfarande. Kostnad 
och vetenskaplig ambitionsnivå skall betraktas som rimlig i enlighet med de 
kravspecifikationer som formulerats av Länsstyrelsen. De olika stegen av 
genomförande, från de första inventerande och utredande insatserna till de 
undersökande och destruerande slutskedena, kan bli tämligen utdragna i 
tid. En stor mängd kompetenser kan bli inblandade under processens olika 
förlopp och oftast deltar flera olika, ibland konkurrerande firmor och insti-
tutioner i arbetet. 

Från stora linjeprojekt finns det gott om källmaterial med anknytning till 
den antikvariska ärendehanteringens olika faser och även efter småskaliga 
uppdrag finns möjligheter att följa ett projekts intentioner och genom-
föranden. De ändrade väg- och metodval som gjorts under projekttiden kan 
alltså i olika grad nagelfaras genom studier av efterlämnade dokument, 
rapporter och publikationer. Det genomförda E22-projektet Sölve-Stensnäs 
har medfört ett antal nya insikter vad avser det antikvariska förfarandet hos 
olika aktörer. Mot bakgrund av detta, liksom förutsättningarna för projektet 
vid Bygdegårdsboplatsen, finns det möjlighet att diskutera samband mellan 
styrning av och utfall från arkeologiska projekt.  

E22-projektet Sölve-Stensnäs tog sin början med en utredning steg 1 
vilken genomfördes av RAÄ Uv-Syd 1999 (Aspeborg & Persson 1999). 
Samma institution direktupphandlades som utförare av den första delen av 
steg 2-utredningen 2009 (Aspeborg & Lagerås 2009). Den norra delen kom 
efter anbudsförfarande sedan att utredas av Blekinge museum med 
samarbetspartners hösten 2009 (Hansson, M. et al. 2009). Samma konstella-
tion tog sig även an förundersökningsskedet år 2010 (Rudebeck et al. 2010a; 
2010b). RAÄ Uv-Syd och museisidan fick efter ett gemensamt anbud 
slutligen tillsammans utföra slutundersökningarna 2011. 

Undersökningen av det som kom att kallas Bygdegårdsboplatsen ema-
nerade ur en exploatering för vatten och avlopp i Sölvesborgs kommun. En 
serie av olika arkeologiska insatser tog sin början 2008 och 2009 genom 
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undersökningar av då registrerade boplatslämningar från stenåldern 
(Henriksson 2010). Utökade utredningar och förundersökningar utfördes 
sedan i närområdet åren 2012–15 och slutundersökningar 2015–16 
(Persson, C. 2018). Samtliga arbetsinsatser utfördes av Blekinge museum på 
direktval av Länsstyrelsen. 

Även det utdragna undersökningsskedet för exploateringsprojekten vid 
den närliggande Ljungaviken bör hållas i minnet. Av den i Figur 32 redo-
visade tidslinjen framgår detta och de övriga delprojektens parallellitet i tid, 
och med detta möjligheten att i framtiden mer i detalj studera graden av 
kunskapsöverföring dem emellan (Fig.32). 

Under upptakten till E22-undersökningarna uppmärksammade RAÄ 
UV-syd Länsstyrelsen och Vägverket på en del källkritiska problem. I 
huvudsak gällde detta att överlagrade boplatsspår kunde finnas, trots att 
sådana inte synts genom framkomna ytfynd under steg 1-utredningen. För 
att komma till rätta med detta föreslogs omfattande schaktningar, såväl 
ytmässigt som på djupet (Borna-Ahlkvist & Aspeborg 2009-02-09 resp. 
2019-02-16). Den föreslagna omfattningen bedömdes dock som alltför stor 
av länsstyrelsen (Vägverket. Styrgruppsmöte 2009-02-10) varefter ambi-
tionsnivån fick sänkas för det förestående arbetet. I samband med E22-pro-
jektets förundersökningsfas gavs sedan direktiv om att ingen djupschakt-
ning skulle bli aktuell under detta skede. Länsstyrelsen angav att momentet 
av praktiska skäl skulle anstå till slutundersökningsskedet (FFU 2009-12-
18). Exempelvis schaktning direkt ovan de då ännu okända mellanmeso-
litiska huslämningarna inom Lussabacken fick således avbrytas strax under 
matjorden på nivån för boplatslämningar från yngre järnålder (Rudebeck et 
al. 2010a). Sammantaget gjorde detta att otydligheter kring flera lämningars 
omfattning och karaktär kvarstod inför slutundersökningsarbetet, vilket i 
slutändan resulterade i fördyrande omprioriteringar. Ett mer ingående 
schaktningsarbete under utrednings- och förundersökningsfaserna hade 
säkert inte rätat ut alla stratigrafiska och kronologiska frågetecken vad gäller 
exempelvis Lussabacken Norr. Få, om ens några, arkeologer var sannolikt 
beredda på att påträffa lämningar mitt i en stratigrafisk sekvens från 
Littorinatransgressionen där det sedan framkom omfattande mellanmeso-
litiska spår under sanden. Utan rådande direktiv om förbud mot grävning 
djupare än nivån för lokalens järnåldersspår är det dock svårt att tro att 
upptäckten av lokalens djupare liggande mesolitiska spår, såväl som dess 
preboreala lämningar i sin helhet, skulle dröja ända till slutundersöknings-
fasens senare del. 
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Ytterligare perspektiv på arkeologiska ambitionsnivåer och metodval får 
vi genom de senaste årens hantering av projekten i Mörby/Siretorp. Från att 
arkeologin kring Bygdegårdsboplatsen först bara gällt tidigare registrerade 
spår förändrades tillvägagångsättet efter dialog mellan Blekinge museum 
och Länsstyrelsen. I de fall möjlighet fanns skedde schaktning på förhand i 
kanten av den asfalterade vägen. Stratigrafiska observationer kunde således 
göras i långa profilavsnitt så att en påföljande avbaning av hela vägbredden 
sedan kunde bli så effektiv som möjlig. Länsstyrelsen beslutade slutligen att 
även anslutande schakt in på privata fastigheter kunde följas upp arkeo-
logiskt, vilket i slutändan skapade en mer sammanhängande fornlämnings-
bild. Arkeologin blev sedan betydligt mer omfattande än någon kunnat för-
utspå. Hade det flexibla arbetssättet med schaktning på förhand inte möj-
liggjorts skulle problem ha uppstått mer akut, vilket skulle ha blivit bekym-
mersamt för både det arkeologiska projektet och kommunens pågående 
arbete med vatten och avlopp. 

Ovanstående exempel på undersökningar visar att med rätt intentioner 
och en öppen dialog skapas förutsättningar för en framgångsrik uppdrags-
arkeologi. En lyhördhet från Länsstyrelsens sida under det senare projektets 
gång liksom en successivt bättre förståelse hos kommunen kring vad arkeo-
login önskade uppnå gav resultat. Utan erfarenheten från det föregående 
E22-arbetet hade det samlade kunskapsläget dock sannolikt inte kunnat ge 
det manöverutrymme som behövdes på just en plats som Bygdegårdsbo-
platsen. 

Det bör i sammanhanget förstås nämnas att det inte enbart är yttre fak-
torer som påverkar ett positivt utfall av uppdragsarkeologin. Naturligtvis 
kan även enskilda arkeologer, såväl som de institutioner de tillhör, tid efter 
annan uppvisa oförmåga att lösa sina uppgifter. Viktigt är därför att organi-
sationer utvecklar och lyckas bibehålla en god kompetens med hänsyn till 
personal och upprätthåller en arbetskultur som präglas av en öppen och 
kreativ anda. På samma gång är det en fördel om den enskilde arkeolgen 
kan ha en prestigelös syn på sin egen roll och en ärlighet kring sin egen 
kompetens möjligen olika brister. Det måste därmed finnas en ärlig vilja att 
utvärdera en egen insats samt de både gamla och nya metodval som kan bli 
aktuella i ett skarpt läge ute i schaktet. Tolkningsprocessen i fält skall alltså 
inte behöva överskuggas av en övertro på bruket av plattor, GPS-teknik och 
molnet på bekostnad av tumstock, ritbräde och penna. 

Fallstudierna har gett en fördjupad kunskap om i hur varierande grad 
naturen kan bevara spår i likartade miljöer. Sådana erfarenheter under-
stryker vikten av att vara ödmjuk inför angripandet av en kanske skenbart 
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lättolkad terräng. Likaledes speglar resultaten från lokalerna hur högst 
skiftande fyndsammanhang och kontexter kan se ut trots en relativt tydlig 
kronologisk samstämmighet. Även här manas vi till framtida försiktighet i 
det att de mellanmesolitiska spåren inte överensstämmer fullt ut med en 
tidigare förväntan. Fältarkeologin utgör ett dynamiskt arbetsskede. I detta 
interagerar nogsamt planerade moment med slumpvisa händelser och 
sådant som emanerar ur arkeologers personliga initiativ. Stora projekt kan 
ha hur goda ambitioner som helst men blir de metodologiskt låsta skapar de 
en arkeologi som inte endast riskerar att göra fel prioriteringar, utan även 
kommer att missa möjligheten att få tillgång till ny kunskap. En benägenhet 
att bakbinda arkeologins kreativa sidor, och inte minst i ett alltför tidigt 
skede bör därför motarbetas av alla och för allas nytta. 

Forskning har visat att genomslaget från uppdragsarkeologin kan skifta 
betydligt och att utfallet, trots stora ansträngningar och nedlagda förmed-
lingsresurser, inte alltid blir det önskade (se ex. Cassel 2014b resp. Skyllberg 
2013). En del hinder kan således föreligga beträffande hur arkeologiska 
resultat och erfarenheter kan föras vidare. Ett problem är exempelvis att de 
stora exploateringsprojekten tar lång tid att föra ända in i mål varför det 
ofta dröjer innan resultat kan förmedlas. Den nya kunskapen riskerar att 
därigenom hamna i skuggan av andra, mer aktuella forskningsresultat. I fal-
let med E22-grävningarna i västra Blekinge blev rapportarbetet, enligt min 
mening, definitivt lidande av att projektledaren inte försetts med rätt styr-
medel för att genom avtal kunna sätta press på olika delar av rapport-
organisationen. Följden blev att vissa ingående samarbetspartners efter fält-
fasen således prioriterade helt andra projekt utanför länet, vilket fick tunga 
ekonomiska och arbetsmässiga konsekvenser för i synnerhet den över-
gripande projektledaren men även projektet som helhet. 
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Fig.32: Tidslinje över utredningar, förundersökningar och slutundersökningar för E22 Sölve-
Stensnäs, Bygdegårdsboplatsen och Ljungaviken fram till 2018. Foto: Blekinge museum. 
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Kunskapsmässigt kan vi, trots komplikationer och förseningar, idag se att 
projekten i Blekinge gjort vetenskapliga avtryck. I synnerhet resultaten från 
Norje Sunnansund förefaller snabbt ha nått ut och brukats av forskar-
samhället. Sunnansund var för övrigt den undersökningslokal från E22-
projektet som lyckades bli viral efter uppmärksammandet av hur fisk fer-
menterats här under stenåldern (Boethius 2018). Vidare har ny kunskap 
kunnat omsättas i de senaste årens undersökningsplaner för Siretorp och 
Ljungaviken, främst tack vare att projektledare som även varit inblandade i 
E22-arbetet hade kännedom om de preliminära resultaten därifrån. Den på 
alla sätt betydelsefulla strandförskjutningskurvan för Blekinge har kunnat 
utvecklas tack vare en sammanvägning mellan E22-resultaten och andra 
studier. Just detta exempel visar kanske tydligast hur en nyvunnen kunskap 
om levnadsbetingelser under tidig Littorinatid relativt omgående kan leda 
till att en ny praxis kan implementeras gällande såväl antikvarisk ärende-
hantering som fältmässig kartering och inventering (Hansson, A. 2018:95 
ff.). Det fortsatta arkeologiska arbetet kring Ljungaviken har ytterligare 
understrukit denna erfarenhet (Persson et al. 2019). 

5.4 Perspektiv på ny praktik 

Såväl den småskaligt utförda arkeologin som de större insatserna lämnar 
betydelsefulla bidrag till en förbättrad fältpraktik. Ett antal insikter om kar-
tering och dokumentation är, som framkommit ovan, särskilt väsentliga. 
Först och främst handlar det om en förståelse för skiftande topografiska 
lägen. Ifall vi, i enlighet med en tidigare praxis, främst letade efter stenålderns 
arkeologi ovanför 5-meterskurvan så har vi idag att förhålla oss till även andra 
scenarier med avsatta spår ända ner till och långt under dagens havsyta. 
Tillika handlar det om en förståelse av de varierade effekter som samman-
hänger med olika postglaciala händelseförlopp. Således kan exempelvis små 
terrängskiftningar på mikrotopografisk nivå, i kombination med kanske 
oväntat snabba transgressionsförlopp, ha skapat förutsättningar för kultur-
lager och andra sekvenser inom svårförutsedda lokaler och topografiska 
lägen. Av dessa skäl framstår den kanske viktigaste insikten som den om det 
helt nödvändiga med tidiga och noggranna fältinsatser i samband med före-
stående förändringar av kulturmiljöer. Förståelsen för dessa frågor kan tyckas 
självklar och närmast banal. Vägvalen i fält kanske egentligen utgår från logik 
när en vetenskapligt grundad planering möter verklighetens arkeologi. Min 
mening är dock att nyckeln till all framgång här står och faller med de 
professionella arkeologernas önskan att generera arbetsresultat som har be-
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tydelse för en tolkning av arkeologiska spår bortom det uppenbara eller i 
övrigt förväntade. Tänkande och handlande även utanför planlagda moment i 
en gängse fältsituation kan därför göra stor skillnad och den enskildes krea-
tivitet och initiativförmåga bör därför uppmuntras löpande. 

Som en konsekvens av människans möte med ett landskap, forntida så-
väl som nutida, uppstår en förståelse för topografiska förutsättningar. En 
dokumentation av tidigvarande förhållanden är dock inte endast avhängig 
av fältinriktad teknikanvändning utan även av ett traditionellt arkeologiskt-
stratigrafiskt arbete. Under framför allt senare delen av Litorinatransgres-
sionen omgestaltas det postglaciala landskapets utseende. Sand och grus 
omlagras i olika omfattning i vitt skilda miljöer medan andra översvallade 
områden eroderas kraftigt. Bedömningen av exempelvis potentiella mellan-
mesolitiska lokaler utgår därför bäst från en kombinerad tolkning av post-
glaciala jordarter i förhållande till lämplig topografi enligt en terränganalys 
samt en upparbetad kunskap kring havsnivåerna under det postglaciala 
skedet.  

De fältspecifika sidorna av metodutvecklingen kan sammanfattas med 
att tidiga och omfattande prospekteringar och grävinsatser är särskilt 
betydelsefulla. Utöver detta är det önskvärt att en hög grad av reflexivitet tas 
med i fältplaneringen, inte minst för att kunna återkoppla till intentioner 
och senare kunna referera till gjorda omprioriteringar och ändrade vägval. 
Detta skulle kunna innebära att en initiativrik sida av det arkeologiska hant-
verket bättre kommer till sin rätt. Ett projektgenomförande bör slutligen 
förstås även inbegripa en förutsättningslös utvärdering. 

Det är naturligtvis inte enbart naturförutsättningar, teknikanvändning 
och enskilda arkeologers vetenskapligt prövande perspektiv som skapar en 
lyckad kunskapsuppbyggnad. Förmedling både utom och inom det arkeo-
logiska fältet utgör förstås en ovärderlig sida i sammanhanget. Det krävs 
även att mer specifika och ibland omvälvande fältresultat verkligen lyfts 
fram som ”russin ur kakan” just för att de har betydelse för metodanvänd-
ningen och att en ny praktik skall få glädje av dem. I grunden är en fram-
gång även avhängig av hur kulturmiljöfrågorna långsiktigt integrerats i en 
exploateringsprocess. Ur en myndighetsaspekt är det förstås viktigt att upp-
rätthålla en god upphandlarkompetens, men för att skapa och bibehålla en 
samlad kulturhistorisk bild av ett landskap krävs aktuella kunskapsunderlag 
och vetenskapliga program av något slag. I sammanhanget bör även nämnas 
vikten av existerande och aktuella kulturmiljöprogram på kommunal nivå. 
Tillika finns det all anledning att på regionalt plan eftersträva ett närmande 
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mellan natur- och kulturmiljövårdens målsättningar (se ex. Nilsson, Skog-
lund & Svensson 2008). 

Under sent 1990- och tidigt 2000-tal arbetades det flitigt i Sverige med 
ambitiöst tilltagna vetenskapliga program och kunskapsunderlag för arkeo-
logi. När tanken föddes på ett liknande arbete i Blekinge stod E22-projektet 
för dörren. Samtidigt började det submarina kulturlandskapet liksom be-
byggelsehistorien från den senare delen av förhistorisk tid att generera ny 
och lovande kunskap. För att inte skapa en hopplöst daterad tryckt produkt 
sköts tanken om ett övergripande kunskapsunderlag några år på framtiden. 
Samtidigt som E22-arbetet nu slutgiltigt avslutas finns dock ett program för 
Blekinge museums arkeologi. Den genomgående tanken med detta är dock 
att det skall betraktas som en i ordets rätta bemärkelse reflexiv produkt, ett 
levande dokument som utvecklas i linje med nya insikter, mål och krav 
(Nilsson, B. 2019). 

Förväntningarna har blivit allt högre på den arkeologi som kommit att 
utföras från inte minst 1980-talet och framåt. Arkeologins utförare är i dag 
medvetna om vikten av vetenskaplighet i det forskningsuppdrag som sam-
manhänger med i synnerhet uppdragsarkeologin och dess formulerade 3-
stegsraket. För att leva upp till alla satta ekonomiska och kvalitativa mål, 
och då samtidigt nå alla utpekade målgrupper, ställs höga krav på både 
organisationer och enskilda. Det arkeologiska yrkeslivets tusenkonstnär 
som efterfrågas är sannolikt svår att hitta (se resonemang Lagerlöf 2002: 
53f.). Rätt förutsättningar och rätt typ av samverkansformer möjliggör dock 
en arkeologi med många olika syften. 

En regionalt verkande arkeologi måste vara teoretiskt och praktiskt för-
ankrad i vetenskapliga mål, vilka ligger i linje med gällande nationella rikt-
linjer men samtidigt mer lokalt förankrade önskemål. Med fingret i luften 
behöver den regionala arkeologin aldrig utmynna i ett isolerat berättande 
utan kunna vara precis det kitt som behövs för att foga samman det för-
flutna med det nutida och skapa relevans. Den bas som en välbalanserad, 
länsmusealt anknuten arkeologi kan utgöra i ett sådant sammanhang menar 
jag är idealisk på många sätt. Främsta anledningen till detta är att det inom 
den länsmuseala arkeologin finns av tradition en regional förankring med 
ett stort förtroende och samtidigt höga förväntningar på lokal nivå. Det 
finns dessutom en långsiktighet hos museer i förhållande till kunskapens 
uppbyggnad, förvaltning och förmedling. Slutligen finns det, enligt min 
mening, hos museisidan ofta en självkännedom gällande egna tillkortakom-
manden och begränsningar avseende resurser och därigenom en ofta prag-
matisk hållning till samarbeten med externa kompetenser. 
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De regionala museerna behövs inte minst för att de kan axla det arbete 
som varken är exploateringsarkeologiskt eller storskaligt. Blekinge muse-
ums löpande arbetet med arkeologin kring Siretorp kan här tjäna som 
exempel. Ett ständigt pågående arbete vid sidan om uppdragsverksamheten 
har då främst bedrivits med syfte att förvalta och förmedla en värdefull 
arkeologi. De mångåriga projekten inom Bygdegårdsboplatsen speglar i 
detta sammanhang sedan hur exploateringsarkeologin till och från kan 
knyta an till en övergripande kunskapsuppbyggnad. En länsmuseal långsik-
tighet skapar möjligheten till detta genom ett engagemang redan innan 
garantier getts angående externa resurser för fortsatta insatser kring gräv-
ning, forskning och pedagogik.  
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6. Summering och avslutning

6.1 Summering 

Denna licentiatuppsats har i stor utsträckning kommit att beröra hur olika 
sorters kunskap vuxit fram genom den stenåldersarkeologi som bedrivits i 
västra Blekinge med början omkring 2011. Kunskapsläget betraktades dess-
förinnan som bristande kring landskapets arkeologi generellt, och i synnerhet 
när det gällde kunskapen kring tidig- och mellanmesolitikum. Jämförelser 
med kringliggande regioners lämningar och vetenskapliga resultat uppfat-
tades tidvis som svåra att göra (Welinder 2009:110 ff.), och fram till tiden 
kring 2011 hade dessutom synen på materialitet och kultur under blekingsk 
stenålder länge påverkats av arkeologi som utförts i mellersta och västra 
Skåne samt på danskt område (se Kap 5:1 i detta arbete). På endast ett fåtal år 
kan vi nu se det som om andra regioners ”försprång” hämtats in av den 
blekingska stenåldersarkeologin, och då till stor del tack var E22-projektets 
resultat liksom ett antal större exploateringsprojekt i den västligaste delen av 
landskapet. Denna typ av kunskapstillskott är förstås oftast i liten utsträck-
ning en följd av arkeologers strategier, utan som regel en konsekvens av 
satsningar på mer omfattande bebyggelse eller infrastruktursatsningar. Kun-
skapsuppbyggnaden från en exploateringsorienterad, storskalig arkeologi blir 
lätt snedvriden sett utifrån vad inventeringar och utgrävningar innebär för 
bygder som idag är mindre tätbefolkade än andra. 

Uppsatsens problemformulering har gällt i vilken utsträckning olika 
målgrupper inom den arkeologiska sektorn kan öppna upp sig för ny kun-
skap. Eftersom studien tar avstamp i ett större exploateringsprojekt är det 
främst resultaten från denna del av arkeologin som varit i fokus. Svårig-
heterna kring att nå ut med arkeologi och historia gäller dock inte enbart 
exploateringsarkeologin. För att bredda förståelsen av en arkeologisk kun-
skapsuppbyggnad kring Blekinges stenålder syftade arbetets första fråge-
ställning till att skildra forskningsskedet fram till E22-arkeologin. Detta 
belystes genom en i kapitel 3 redovisad forskningshistorik som speglar ut-
vecklingen från 1800-talet och framåt. Genomgången visar hur den små-
skaliga arkeologin varit normen i landskapet. Den har successivt bidragit till 
en stor samlad kunskap kring stenåldern, vilken dock inte sammanfogats till 
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en mer sammanhängande berättelse förrän de stora projekten realiseras. 
Olika arkeologier har funnits parallellt men den intresseorienterade har 
efter hand försvunnit alltmer till förmån för den professionella och statligt 
sanktionerade. 

Med en äldre empiri redovisad var syftet med den andra frågeställningen 
att dels studera hur mellanmesolitiska lämningar kan gestalta sig (sett 
genom tre fallstudier) men också hur lämningarna överensstämmer med så-
dana på andra arkeologiska platser från samma tid. Fallstudierna rörde tre 
lokaler, Lussabacken Norr, Norje Nordansund och Bygdegårdsboplatsen, 
vilkas mellanmesolitiska lämningar låg inom tidsspannet från omkring 6500 
till 5800 f.Kr. Naturutveckling och processer under postglacial tid har bland 
annat inneburit att samtliga tre lokaler blivit kraftigt påverkade av strand-
linjeförskjutningar med den följd att tidigare markhorisonter spolats rena, 
fynd i viss mån omlagrats och stora mängder sand avsatts ovanpå arkeo-
logiska lager och spår inom tidigare exponerade markytor. Härefter har 
platserna i olika grad även påverkats av människan. Projektets lokaler nytt-
jades alla även under senare skeden under förhistorisk tid. Därefter skiljer 
de sig helt från varandra då de i modern tid omvandlas till åker, impedi-
ment respektive villaområde. 

Fallstudiens arkeologiska lokaler kan i olika grad definieras som mång-
funktionella under mellanmesolitisk tid. Både Lussabacken Norr och 
Bygdegårdsboplatsen hyste exempelvis tydliga spår av boende genom kon-
kreta huslämningar samtidigt som här fanns aktivitetsytor knutna till 
boplatserna. Genom Lussabacken Norr gavs även möjlighet att se för-
ändringar över tid när det kom till hur delar av lämningarna efter hand kom 
att få en annan betydelse för människor under mellanmesolitisk tid. Norje 
Nordansund präglades till skillnad från de bägge andra lokalerna helt av 
härdar, kulturlager och värmepåverkad sten på toppen av ett blockbemängt 
moränimpediment. Platsen var troligtvis ett utpräglat verksamhetsområde 
inom vilket grupper av människor vistades tillfälligt och sannolikt beredde 
byten. Inom lokalerna med boendemiljöer fanns kraftiga konstruktioner 
med nedgrävda golvlager, och de övriga aktiviteterna kring husen ger 
intryck av att vara ytterligare resultat av en nogsam strukturering av ytornas 
användning. De påträffade fynden består av främst flinta och i mindre ut-
sträckning annat stenmaterial. Fyndintensiteten är större inom Norje 
Nordansund som tolkats som en plats för slakt och resurshantering. De 
konstaterade golvlagren vid Lussabacken Norr och Bygdegårdsboplatsen 
präglas däremot av intensivt återbruk av de fåtaliga flintavslag och spånfrag-
ment som påträffats, och alltså inte av en primär tillverkning av redskap. 
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Samtliga lokaler har genererat en säker kronologi genom slutna fynd-
kontexter, tydliga lager- och anläggningsbestånd samt snäva 14C-dateringar. 
Sammanfattningsvis kan vi sluta oss till att vi genom fallstudierna kan 
påvisa lokaler som inbegriper ganska olikartade men icke desto mindre 
välbevarade materiella avtryck från mellanmesolitisk tid. 

Jämförelser mellan fallstudiernas exempel och samtida platser i Syd-
skandinavien uppvisar endast delvis en överensstämmelse. Ett fyndmässigt 
överflöd och ett normerat föremålsinventarium hos lokaler i Skåne och på 
Själland (se ex. Karsten & Knarrström 2001 resp. Sjöström 2009) kon-
trasterar här mot de blekingska platserna. Detsamma gäller omfattningen av 
och utseendet hos framgrävda kontexter. Lokalerna i Blekinge har genererat 
några av de mest distinkta och speciella mellanmesolitiska boplatsspåren till 
dags dato i Sydskandinavien. Materiellt och kulturellt sätter de blekingska 
exemplen framför allt två diskussioner på sin spets. Den ena gäller rele-
vansen av ett arkeologiskt kulturbegrepp, och den andra innebörden av 
begreppet boplats under främst mesolitisk tid. Fallstudiernas huslämningar, 
med därtill hörande fyndsituation, speglar föredragna platser vilka man i 
olika grad valt att återkomma till. Robust konstruerade byggnader sam-
spelar med andra avsatta spår inom boplatserna. Genom i synnerhet fallet 
Lussabacken Norr talar detta för att vi kan se en strävan mot en relativt 
strikt rumslig uppordning. Vi läser förstås här inte minst in praktiska 
orsaker till utformning och upprätthållande av boplatsers rumslighet. Det är 
dock rimligt att tydliga kontexter som exempelvis stenblock placerade i rän-
nor vid favoriserade platser även bidragit till en känsla av samhörighet för 
människogrupper under mellanmesolitisk tid. Den samlade bilden av fynd 
och lämningsspår från västra Blekinge låter oss därför skönja mesolitiska 
sammanhang som står för något eget, och varken kan eller bör tillskrivas 
exempelvis den för dagens västskånska och östdanska område så tydligt 
definierade kongemosekulturen (se även Friman 1996:161 f. resp. Karsten & 
Svensson 2004:17ff.). 

Arbetets tredje frågeställning gällde huruvida den nytillkomna kunskapen 
från arkeologin i västra Blekinge kan sägas ha förändrat arkeologins sätt att 
betrakta och hantera i synnerhet kunskap om en mellanmesolitisk arkeologi 
och därmed förknippade platser i landskapet. Utan tvekan har exploa-
teringsarkeologin här bidragit till en helt ny standard när det kommer till 
hantering av kulturmiljöer från aktuell tid (se ex. Persson, C. 2018). För-
djupade insikter om geologins betydelse och den postglaciala inverkan på 
topografin har åren efter E22-projektet lett till fortsatt goda, fältarkeologiska 
resultat. Det som exempelvis vid ytinventering tidigare uppfattats som en 
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blygsam fyndfrekvens betyder inte längre per automatik en uttolkning av till-
fälliga vistelser eller obetydliga platser från mesolitisk tid. Metodiskt finns 
idag således en helt annan beredskap att utöva en effektiv arkeologi inom 
miljöer som i hög grad påverkats av strandlinjeförskjutningar. Detta har i sin 
tur lett till en ärendehantering som möjliggjort riktade schaktinsatser i tidiga 
undersökningsskeden. Tillika har projekt som berör tidigare kända miljöer, 
som exempelvis Siretorp, handlagts så att frågeställningar ligger i linje med 
det uppdaterade kunskapsläget. Den nya kunskapen har ännu inte lett till att 
någon mesolitisk kulturmiljö på Listerlandet identifierats som särskilt 
bevarandevärd på längre sikt. I fallet med de sista, mer intakta delarna av 
Siretorpsboplatsen, kunde detta dock mycket väl vara en angelägen del i ett 
framtida kulturmiljöarbete. Ytterligare sidor av ett sådant förvaltande av 
kulturlandskapet kommer att diskuteras nedan i kapitel 7. 

6.2. En museal betraktelse 

Denna uppsats har genom exempel från gammal och ny stenåldersarkeologi 
försökt belysa hur olika typer av kunskap kommer till användning inom 
främst ett arkeologiskt arbetsfält. Den storskaliga arkeologin introduceras i 
Blekinge i samband med E22-projektet Sölve-Stensnäs. Som framgått av 
forskningshistoriken i Kapitel 3 var arkeologin fram till dess helt präglad av 
tämligen små insatser och blygsamma resurser. I ett län som Blekinge kom-
mer sannolikt alltid de mindre eller möjligen mellanstora projekten att 
dominera en arkeologisk praktik. I en framtida forskningssituation finns det 
därför all anledning att fundera över hur kunskapen från de mindre sam-
manhangen skall kunna inkorporeras med det som kommit ut ur de stora 
insatserna. Det är säkert så att intressanta och ibland banbrytande insikter 
om historien kanske oftast kommer fram genom den storskaliga arkeologin. 
Icke desto mindre tillkommer nog så viktig kunskap även från ett löpande, 
mer småskaligt arkeologiskt arbete. De kostnads- och resursmässiga skill-
naderna mellan dessa olika sidor av arkeologin är värda att ha i minnet ifall 
vi i framtiden vill ställa oss frågan hur samhällets resurser till arkeologin 
kan bedömas göra mest nytta. 

I den i Kapitel 3 redovisade forskningshistoriken för Blekinge framgår 
med all tydlighet hur de småskaliga arkeologiska projekten dominerat en 
tidigare kunskapsuppbyggnad. Med ett flertal storskaliga projekt nu genom-
förda i landskapet finns idag en mer tydlig forskningsfokus att förhålla sig 
till. Till del kan den sägas ha sprungit ur de stora exploateringarnas formu-
lerade mål, men lika mycket är det säkert intresset kring resultat från 
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Blekinge som idag engagerar forskarsamhället. I väntan på nya, stora explo-
ateringar, såg åren efter E22 Sölve – Stensnäs något av en återgång till ett 
tidigare normalläge för Blekinge. De för länet långt vanligare små projekten 
skall i sammanhanget inte ses som en belastning utan snarare en styrka för 
den historiska helhetsbild vi önskar framställa. De små projekten har ofta 
ett egenvärde och skall inte enbart betraktas som något som potentiellt kan 
utvecklas till inkomstbringande större insatser. De små projekten utgör ett 
slags ”vetenskaplig drivbänk” för utvecklingen av landskapets arkeologi. De 
låter oss pröva metoder och framställda hypoteser utan att alltför mycket 
sätts på spel varken ekonomiskt eller prestigemässigt. Fundamentalt viktigt 
för att detta skall fungera är dock personalkontinuitet och en aktiv kun-
skapsöverföring.  

Den arkeologiska kunskapens genomslag gentemot fastighetsägare, lokal-
boende eller andra grupper utanför forskarsamhället är knepig att överblicka 
utan fortsatt forskning. Ett sådant vidarebefordrande av kunskap finns där 
måhända under fält- och rapportfas men en strategi och ett ansvar för en mer 
långsiktig återkoppling till kunskapsläget saknas allt som oftast. När det 
kommer till förmedlingen mot just allmänheten avseende E22-projektet finns 
det omständigheter som gör det svårt att skapa en bild av projektets genom-
slag. Det vinnande anbudet för E22 Sölve-Stensnäs innehöll ett långtgående 
program för förmedling. Detta ströks dock i sin helhet av Länsstyrelsen var-
efter myndigheten snart beslutade att den själv skulle utföra förmedlings-
arbetet parallellt med slutundersökningarna.  

Förvaltande och förmedling av kunskap tas inte sällan för given, och 
sådana aspekter glöms gärna bort när en finansiering inte längre finns att 
tillgå. En långsiktig intention bör därför vara att dessa insatser, både innan 
och efter en storskalig arkeologi, skall tillåtas att ta plats än mer i framtiden. 
En väl utförd museiarkeologi arbetar även vid sidan om de konkreta 
exploateringsuppdragen i det att den aldrig glömmer bort att fokusera på 
sin förmedlande uppgift. Ett arbete nära medborgaren betyder inte att en 
institution i övrigt står separerad från pågående forskning och vetenskapliga 
diskussioner. Min mening är att länsmuseerna besitter ett långsiktigt förtro-
endekapital mot bakgrund av ett institutionellt uppdrag på länsbasis. Inom 
det egna länet kan de både leverera en kostnadseffektiv arkeologi och utgöra 
en stabil grund för förvaltande av kunskap och utveckling av förmedlings-
pedagogik.  

Den museianknutna arkeologin befinner sig sedan en längre tid i ett 
förändringsskede, vilket nyligen problematiserades tematiskt i tidskriften 
Current Swedish Archaeology (Högberg & Fahlander et al. 2017). I takt med 
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en mer utpräglad finansiering genom konkurrensutsatt uppdragsarkeologi 
har huvudmän på flera håll knoppat av, bolagiserat eller helt enkelt lagt ned 
den arkeologiska verksamheten vid flera länsmuseer. Det är uppenbart att 
flera inom den museala arkeologisektorn ser långsiktiga problem med detta. 
Med mindre arkeologisk kompetens på museerna är risken påtaglig att 
arbetet med samlingar och utställningar blir lidande samt att koppling till 
aktuell forskning försvåras (se ex Grönwall 2017 resp. Magnusson Staaf 
2017). Med en idag allt tydligare konkurrens museer emellan finns det des-
sutom anledning att begrunda hur respektive institutioner egentligen ser på 
den egna verksamheten och det regionala uppdraget rörande både under-
sökande arkeologi och dess förmedling. 

Blekinge står inte vid sidan om dessa utvecklingstendenser. Att det här 
dröjde längre innan mer storskaliga exploateringsprojekt kom att genom-
föras gjorde att länets arkeologi, såväl som länsmuseet, kunde dra nytta av 
erfarenheter från en arkeologisk omvärld. Exempelvis gällde detta hur kon-
junkturens skiftningar med fördel hanteras genom institutionella sam-
arbeten snarare än genom återkommande hög personalomsättning. En an-
nan erfarenhet gäller utformningen av ett strategiskt program för Blekinge 
museums arkeologi vilket helt nyligen färdigställts (Nilsson, B. 2019).  

I takt med informationssamhällets utveckling har förstås även de his-
toriska och arkeologiska forskningsfälten erbjudits stora möjligheter att 
göra kunskap både mer lättillgänglig och mer lättöverskådlig. Hela land-
skapsavsnitt kan idag överblickas genom inhämtande och modellering av 
vitt skilda data. Parallellt med detta finns en ständigt ökande tillgång till 
detaljuppgifter som tidigare legat svåråtkomliga i arkiv, databaser och fynd-
samlingar. Metodiskt finns idag närmast oändliga möjligheter att inom 
arkeologin använda och kombinera digital dokumentation och naturveten-
skapliga analysmetoder. Min mening är att den massverkan på kunskaps-
läget som detta kan medföra liknar situationen hos samhället i stort, med ett 
potentiellt informationsöverflöd snarare än en brist på nutida och framtida 
källmaterial. 

I fallet med de senaste årens mesolitiska arkeologi i Blekinge har metoder 
och tillvägagångssätt kunnat utvecklas och optimeras löpande mycket tack 
vare lärdomar som kommit genom det utförda E22-projektet. Med redo-
visade empiriska exempel från Blekinge kan vi se hur en kombination av 
intentioner och metodval först kan ge ganska oväntat utfall i förhållande till 
målbilden. En tillpassning av tillvägagångssätt och förbättrade förutsätt-
ningar ger sedan fortsatta resultat mer i linje med förväntningar som kom-
mer av ett nytt kunskapsläge. En kunskapsuppbyggnad kan då sägas ha 
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skett i enlighet med ett hermeneutiskt, spiralformat händelseförlopp, där i 
detta fall nytt arbetsmaterial fört synteser och diskussioner framåt samtidigt 
som metodologiska insikter gett nya resultat. Tidigare erfarenheter från 
Siretorp och Ljungaviken gjorde exempelvis gällande att en översandnings-
problematik kunde föreligga längs Vesan. Restriktionerna kring djupschakt-
ningar ledde till att Lussabackens mellanmesolitiska husområde inte fram-
kom förrän under projektets slutskede. Då hittades spåren tack vare en-
skilda arkeologers ihärdighet i kombination med de stora grävinsatser som 
var en följd av exploateringens omfattning. Den nya kunskapen ledde fram 
till riktade frågeställningar och metodval inom Bygdegårdsboplatsen och 
Ljungaviken, varefter än mer förståelse för förhistoriska förhållanden kan 
uppstå (se ex Persson, C. 2018 resp. Persson, C. et al. 2019). Utvecklingen 
från 2011 och framåt speglar alltså ett slags förnyad växelverkan mellan del 
och helhet där bland annat nytt empiriskt material återkommande skjutit 
fram positioner för hur vi kan uppfatta situationen under mellanmesolitisk 
tid i västra Blekinge. Omtolkning av den äldre kunskapen får inte glömmas 
bort i sammanhanget. Genom denna uppsats kapitel 3.2 framgår det tydligt 
att det funnits en hel del kunskapsuppbyggnad kring stenålderns Blekinge 
redan innan nutidens storskaliga arkeologi igångsätts. I nytt ljus får denna 
ett stort värde för dagens forskningsparadigm.  

Ett viktigt syfte med arkeologi är att tolka det förflutna för samtiden. 
Därför är det av synnerligen stor vikt att även denna del av kunskapens 
helhet får ta stor plats i ett framtida arkeologiskt värv. Här måste inte bara 
stenåldersarkeologin träda fram ur skuggan av perspektiv som emanerar ur 
det skånska eller listerländska. Utmaningen gäller att göra den samlade 
arkeologiska kunskapen relevant som den framträder i sitt fulla tidsdjup, så-
väl inom som utom det egna länets gränser. En ung arkeolog i vardande 
reste med tåg genom västra Blekinge under tidigt 1990-tal. Han satt då 
bredvid den idag bortgångne Blekingearkeologen Karl-Axel Björkqvist. När 
tåget passerade Vesansänkan yttrade Karl-Axel närmast profetiskt något om 
att om man ville komma vidare med mesolitkum i Blekinge måste man först 
ta sig an arkeologin vid Vesan (Nilsson, B. 2015). Med arkeologin i detta 
område i backspegeln har nu ytterligare steg tagits på vägen mot en för-
ståelse av tidsavsnittet. Hur den fortsatta resan ser ut återstår dock att se.  
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7. EPILOG

7. Epilog

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva ett nytt kunskapsläge kring 
mesolitikum i Blekinge samt beröra vilka konsekvenser ett sådant kan med-
föra för i första hand yrkesverksamma inom arkeologin. Under arbetets 
gång har jag återkommande funderat över hur förmedling utanför sektorn 
fungerar, eller åtminstone skulle kunna se ut. Att få en helhetsbild rörande 
sådana frågor skulle sannolikt kräva en omfattande studie i sig men jag 
menar att det här finns anledning att åtminstone reflektera över förmed-
lingens potential. Detta sista avsnitt av uppsatsen syftar därför till att ge en 
läsare perspektiv på vad ett nytt kunskapsläge kan innebära för en regional, 
förmedlande praktik. Avsnittet kan ses som ett underlag för en diskussion 
om kunskap som annars tenderar till att brukas av en mindre grupp av 
forskare och arkeologer. Samtidigt kommer möjlig framtida forskning som 
kan riktas mot delar av ett förmedlande tillvägagångssätt att beröras. 

Fig.33: Vad uträttar arkeologin egentligen och i vilken riktning för arkeologin arkeo-
logerna såväl som samhällsmedborgarna? (Bild använd i Blekinge museums utställning 
”under asfalten” 2015.) Illustration: LeHån. 
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7.1 Att komma vidare 

Under främst det senaste årtiondet har de mest akuta arkeologiska kunskaps-
luckorna för Blekinge succesivt kommit att fyllas igen. De stora projekten på 
Lister har i första hand inneburit ett stort steg framåt för stenåldersforsk-
ningen men exploateringarna har även gett en mångfald av nytt arbetsma-
terial från senare perioder. På senare år har även arkeologiska forskningspro-
jekt i Blekinge bedrivits med framgång. Här är det inte minst föremål och 
miljöer från järnålder och medeltid i mellersta och östra Blekinge som fått ett 
omfattande vetenskapligt, publikt och medialt genomslag (Henriksson & 
Nilsson 2016, Juhlin Alftberg 2018 resp. Rönnby et al. 2015). 

En realitet kring ett kulturlandskap är att vi delar detta med andra före 
oss. Vetskapen om detta möjliggör perspektiv på vårt eget samhälle och dess 
framtidsutsikter. De vetenskapliga resultaten från senare års arkeologi har 
gjort att behoven av ny forskning förskjutits. Åtskilligt återstår givetvis att 
belägga avseende äldre bebyggelsehistoria och samhällsutveckling, men min 
uppfattning är att i synnerhet sådana frågor som relaterar till förmedling 
liksom historiekunskapers påverkan på människor och samhälle är viktiga 
att drivas vidare. De kortfattade avsnitten nedan kommer att beröra en 
praktisk ingång till både ett pedagogiskt utgångsläge och en forskning som 
kan inriktas på blekingars historiemedvetenhet. 

7.1.1 Siretorp och ett platsbundet historiebruk 

Fysiska platser kan betyda något särskilt för var och en av oss och så har det 
förstås varit för människor i alla tider. På arkeologiska lokaler som in-
begriper en mångfald av spår och artefakter från vitt skilda tider gör sig 
historien gång på gång påmint. Inte bara uppmärksammas detta av den 
nutida arkeologen utan även av exempelvis jordbrukare och lokalbefolk-
ning. Vissa saker reflekterar människan över endast för en kort sekund 
medan annat etsar sig fast i minnet av praktiska, emotionella eller ibland 
bara till synes oförklarliga skäl. 
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Fig.34: Lager på lager av överraskande välbevarad arkeologi. Under dagens plöjda åker 
inom lokalen Lussabacken Norr fanns detta båthus från folkvandringstid, vilket över-
lagrade boplatsytor från både mellan- och tidigmesolitisk tid. Foto: Thomas Persson/ 
Blekinge museum. 

Kulturmiljövård handlar enligt mig inte minst om att dokumentera och 
uppmärksamma sådant som vi främst kollektivt anser minnesvärt och 
viktigt att bevara till eftervärlden. I detta arbetes kapitel 2.1. berördes helt 
kort begreppet platsbundet historiebruk. Vissa lämningar sticker ut ur 
mängden som särskilt potentiella delar i en sådan praktik. Möjligheter att 
använda kulturmiljöer pedagogiskt är ofta avhängiga av hur begripliga 
lämningar som finns bevarade på platserna ifråga. Den mesolitiska bo-
platsen inom lokalen Lussabacken Norr är ett exempel på en plats som för-
ändras drastiskt över tid, och med det även människors förhållningssätt till 
lokalens kvarvarande lämningar. Platsen försvinner bokstavligen från de 
mesolitiska människornas synliga värld genom Litorinahavets överskölj-
ning. Under järnåldern var de, ursprungligen i rännor placerade sten-
blocken åtminstone delvis exponerade. Dock inte så mycket så att de ut-
gjorde hinder för båtar vilka, säsong efter säsong, forslades in och ut ur det 
då existerande båthuset (Fig.34). För det moderna jordbruket var sten-
blocken definitiva störningsmoment i en i övrigt ganska lättplöjd åker. Med 
arkeologins ögon omvandlas slutligen sprängsten till ett omhuldat objekt 
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som förses med en tolkning, och tar plats i kulturhistorien. Forsknings-
mässigt tangerar vi här hermeneutikens verkningshistoria (Gadamer 1997: 
147 ff.) där objekt, platser eller sammanhang får ny innebörd som inte fanns 
där från början. En befintlig motorväg är förstås ingen miljö som idag kan 
erbjuda en besökare en representativ bild av en ursprunglig stenåldersmiljö. 
Istället finns det ur ett sådant perspektiv anledning att åter vända blicken 
mot en miljö som den vid Sandviken i Siretorp. I en minnesruna över Axel 
Bagge kommenterar Holger Arbman 1953 vikten av att inte slå sig till ro 
utan hela tiden sträva vidare i en forskningsansats (Arbman, 1953:200 f.). 
Häri tjänar Bagges arbete med Siretorpskomplexets stratigrafier som ett gott 
exempel på hur vi med en ny förförståelse kan angripa ett problem och då 
erbjudas nya förutsättningar till att begripa sambanden mellan människa 
och landskap över tid. 

Siretorp utgör en viktig komponent i ett framtida platsbundet narrativ 
med fokus på arkeologi. Redan år 2003 påbörjades ett långsiktigt arbete vid 
Blekinge museum med syfte att få en överblick över stenåldersarkeologin 
kring Siretorpsboplatsen från tidigt 1900 och fram till våra dagar. Till följd 
av senare års kunskapstillskott från närområdet och det övriga Lister finns 
det idag anledning att utveckla projektet i riktning mot en mer förmedlande 
form. Ett platsbundet historieberättande kan då sägas uppstå i mötet mellan 
en ny ”E22-arkeologi” och ett slags pånyttfödd ”Siretorpsarkeologi”. Stora 
delar av Sandviken är idag ur ett arkeologiskt perspektiv närmast förött. 
Sommarstugeområdena har brett ut sig på bekostnad av spåren efter sten-
åldersmänniskorna. Egentligen är det endast det så kallade ”Furet” (Bagge & 
Kjellmark 1939:18 Fig.3), i den stora boplatsens östra del, som ännu står att 
känna igen från tiden för Kjellmarks första grävningar i området. Det känns 
angeläget att miljön uppmärksammas som särskilt skyddsvärd mot bak-
grund av dess bevarade karaktär och hela boplatsområdets status inom sten-
åldersforskningen. Möjligheten finns här till fortsatt datainhämtning genom 
fältarbeten och samtidigt är kanske just Furet en viktig pusselbit när det 
kommer till förmedlingen. 

Tillsammans med kommunala och lokala intressen skulle arkeologisk 
kompetens här kunna utveckla en pedagogik som integrerar platsbunden 
förmedling med traditionella såväl som interagerande utställningsformer 
både inne i Sölvesborgs tätort och ute i kulturmiljöerna. Den nyetablerade 
bron från staden till Ljungaviken är inte bara en fysisk sammanlänkning 
utan den blir även en kulturell överbryggning mellan tid och rum. 
Cykelvägen leder således inte bara till sol och bad vid Sandviken utan även 
mot det förflutna.  
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7.1.2 Arkeologins påverkan på människor och samhälle 

Det är inte fel att säga att ett regionalt blekingskt historiemedvetande till 
viss del kan vara sprunget ur Siretorpsområdets arkeologi från tidigt 1900-
tal och fram till idag. En mer populariserad historiesyn präglas annars av 
delvis andra inslag. Ett tema utgår från myten kring hemvändare ur den 
folkvandringstida folkstammen Herulerna. De skall exempelvis ha fört med 
sig hem idén om runalfabetets användande, vilket flera menar finner sin 
bevisning i Listerlandets äldre runstenar (se ex. Helmersson & Röndahl 
2005). I Blekinge kan man ibland höra människor referera till vad som när-
mast kan beskrivas som ett axiom gällande en negativ landskaplig menta-
litet. Till del kan kanske en äldre tids forskning sägas ha bidragit till en his-
torisk förankring av en negativ självbild just på Listerlandet. På Lister finns 
nämligen ett särskilt tungt arv att bära mot bakgrund av de rasbiologiska 
studier som utfördes här på delar av befolkningen under tidigt 1900-tal. 
(Mattsson 2012). Vissa arketypiska historiebilder av människan i landskapet 
tycks slå rot och bli synonyma med senare tiders befolkning, och exempelvis 
museers arbete med äldre historia har betydelse i sådana sammanhang. 

Etnologen Anders Häggström lyfte i sin avhandling kring landskaps-
identitet bland annat fram Blekinge museums utveckling av kunskapsupp-
byggnad vid 1900-talets mitt (Häggström 2000:117 ff.). I likhet med andra 
institutioner präglades insamling och utställningar tidigare av behoven av 
att understryka en karakteriserbar blekingsk folkkultur. Även 1950- och 60-
talens forskningsinsatser var barn av en anda att lyfta fram för landskapet 
specifika näringar och miljöer. Kustkulturen och fisket blev här centrala 
teman. När arkeologin sedan började ta plats i en kunskapsuppbyggande 
strävan, är det inte svårbegripligt att det var just lämningar i skärgården 
som då stod i fokus. Marina spärranläggningar, platsnamn och kustan-
knutna fornlämningar bildade så småningom noder i en större berättelse 
om Blekinges yngre järnålder och medeltid (se ex. Atterman 1983:91ff.). 
Stenålderns kulturspår är under samma period betydligt mindre framträd-
ande i diskussionen. Det tidiga 1900-talets stenåldersarkeologi på Lister-
landet hade blivit en del av en annan berättelse, mer närvarande utanför 
länet. Vid dialog med lokalboende, det lokala museet samt Sölvesborgs 
kommun om arkeologins betydelse under hösten 2017, framgick att olika 
målgrupper har påfallande olika syn på vad en arkeologisk förmedling 
gällande Lister kan och bör innehålla. Inte någon tycks däremot ifrågasätta 
det pedagogiska värdet av en förmedling av kunskap kring just Siretorp.  

Det är en intressant tanke att tänka sig att dagens arkeologi skulle kunna 
bidra till uppfattningar om varför vi kanske är de vi är. Att studera i vilken 
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utsträckning och på vilket sätt nytillkommen historia och arkeologi slagit 
rot kan därför innebära en möjlighet att utveckla arkeologin i en riktning 
som är betydelsefull för människor och samhälle. Inför slutundersökning-
arna för E22 Sölve – Stensnäs fanns en idé om att genomföra en etnologisk 
studie vid sidan om det arkeologiska utgrävningsprojektet. Den ursprung-
liga tanken med detta var att fånga upp de lokalboendes bilder av land-
skapet inför byggandet av E22, och sedan jämföra dessa med de uppfatt-
ningar om historien som kunde tänkas finnas efter att vi arkeologer ”åter-
befolkat” åkrar och strandkanter med bortglömd mänsklig kultur. Av olika 
skäl kom studien inte att bli verklighet, men rätt genomförd hade den 
sannolikt kunnat tjäna ett pedagogiskt syfte såväl som bereda en framtida 
möjlighet att studera hur arkeologin och en antikvarisk-museal verksamhet 
kan påverka föreställningar om det förflutna.  

I en demokrati har alla medborgare rätt till en historia, och i synnerhet 
den kunskap som kommer från forsknings- eller exploateringsarkeologi 
som bekostats av gemensamma medel. Det senaste årtiondets omfattande 
arkeologi i Blekinge förpliktigar förstås till ett fortsatt arbete med att för-
medla aktuella tolkningar av historien. Samtidigt finns en stor nytta av att 
då parallellt studera och vara öppna med hur vi hanterar kunskapstillskottet 
och hur det påverkar oss på olika sätt. Forskningsaspekter på ett olikartat 
historiebruk bör därför prioriteras i framtiden. 

7.2 Ett museiarkeologiskt förpliktigande 

Enligt min mening utgör kulturhistoria en i högsta grad positiv samhälls-
faktor genom vilken arkeologin kan få en samtida relevans. Ur ett lokalt och 
regionalt perspektiv är styrkan hos arkeologin att vi med den både kan 
omvärdera och omgestalta en tidigare regional eller lokal historieberättelse, 
som ofta är bristfällig eller förlegad. En arkeologisk berättelse kan alltså 
betraktas som en resurs när det kommer till frågor rörande historiebruk. 
Som berörts ovan har arkeologin på Lister visat sig ge oss värdefulla möjlig-
heter att utvärdera betydelsen av ny kunskap samt göra den användbar. 

Genom tidigare såväl som framtida kunskapstillskott står vi inför ett 
ständigt pågående skapande och förvaltande av Blekinges historia. Musei-
arkeologiska institutioner, vilka bedriver kulturhistoriska projekt från ax till 
limpa, har i liknande sammanhang en ovärderlig roll att upprätthålla som 
förmedlare av både ny och gammal kunskap. En lokal/regional förståelse är 
en viktig del av en helhet, och förmågan att ombesörja att denna del av 
kunskapsspiralen fungerar har all betydelse för hur angelägen arkeologin 
kan tillåtas vara både idag och i framtiden. Det är onekligen en fördel att 
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som institution få kunna verka i ett bestämt område över lång tid. Möjlighet 
ges då att mot lokala museer och föreningsliv liksom inom skolan, varvid ett 
ömsesidigt förtroendekapital kan byggas upp. 

Museerna, kanske mer än andra kan betraktas som tillskyndare av en geo-
grafiskt utspridd och därför rättvis arkeologi. Under rådande omständligheter 
med ständigt ökade krav på externfinansiering är det dock svårt för de flesta 
arkeologiska verksamheter att hitta en rimlig nivå för ett engagemang. Således 
kan det även ses som en nackdel att förpliktiga sig att arbeta vidare med till 
synes obefintliga resurser utanför exploateringsarkeologin. En långsiktig när-
varo är utan tvekan förpliktigande, vilket gör att särskilda miljöer måste kun-
na se ett musealt engagemang vid sidan av ett i övrigt entreprenördominerat 
arbetsfält. Det forna stenålderslandskapet på Lister och i synnerhet det inom 
Siretorps bygränser utgör ett sådant område där vi måste kunna läsa in en 
långsiktig länsmuseal inblandning med utgångspunkt i Siretorps arkeologi, 
samhällets intressen och allmänhetens delaktighet. 

Fig.35: Det specifika satt på piedestal. Smakprov på stenålder i Blekinge museums E22-
utställning ”Under asfalten” 2015.Foto: Blekinge museum. 
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7.3 Avrundning 

Museiföremålen äro värdelösa, på sin höjd kuriositetsbetonade, om de 
icke… …kunna inordnas i sitt rätta sammanhang. De ha kommit och 
komma alltjämt från bygden, som har skapat dem och brukat dem. Därför är 
det nödvändigt, att landskapet systematiskt genomforskas, detalj för detalj, 
tills detaljerna blir så många, att de bilda en enhet. Men dit är vägen lång.  

(Leander 1937:33) 

Mer än 80 år har idag passerat sedan dåvarande landsantikvarien i Blekinge, 
Sigfrid Leander formulerade ovanstående textavsnitt. Andemeningen är 
dock påtagligt tidlös – vi inser att vi måste studera vårt nära såväl som av-
lägsna förflutna, och det är en många gånger besvärlig uppgift att ta sig an. 
Först när en grundforskning med inventeringar och arkeologiska unders-
ökningar utförts finns det hopp om att kunna tolka och se helhetsbilder. 
Vad vi sedan gör av ett nytt kunskapsläge utgör ytterligare en antikvarisk-
arkeologisk utmaning. 

Ett museipedagogiskt förändringsarbete får sägas vara särdeles aktuellt i 
Blekinge idag där statliga Marinmuseum exempelvis utvecklats påtagligt 
under senare år (Bauer 2017). Samtidigt finns unikt goda möjligheter till ny 
och bättre samverkan inom museifältet i Blekinge. Ett omfattande planer-
ingsarbete pågår sedan ett par år tillbaka, vilket är inriktat på att skapa ett 
helt nytt museum i Ronneby. Intressant nog grundar sig det tänkta musei-
konceptet nästan helt på resultaten av ännu pågående arkeologiska forsk-
ningsprojekt. Givet rätt förutsättningar kan arkeologin från Blekinge, med 
stor variation och stort tidsdjup, ges ett önskat genomslag i både utställ-
ningsmontrar och människors medvetande. 
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SUMMARY 

Summary 

Archaeological expectations in the  
encounter with a landscape 

Stone Age Blekinge from a knowledge perspective 

This paper deals with various aspects of knowledge that are added through 
archaeology. The geographical area concerned is mainly the landscape 
Blekinge and in particular its western part. The chronological time frame 
lies within the middle-Mesolithic age with case studies falling within the 
range of about 5800 to 6500 cal BC. 

The previous state of knowledge around Stone Age Blekinge was up until 
10 years ago lacking. In particular, this concerned the knowledge of the 
early and middle-Mesolithic time. Comparisons with the remnants and sci-
entific results of surrounding regions were often difficult to make. The view 
of materiality and culture during this period of the Stone Age was largely 
dependent on the archaeology performed in central and western Scania and 
in the Danish area. In just a few years, we can now see it as if the other 
regions’ “head start” has been picked up by the Blekinge Stone Age archaeo-
logy. This is largely related to the implementation of a number of major 
development projects in the westernmost part of the landscape. 

This study is directed at different aspects of archaeological knowledge 
growth and what that can mean for target audiences both within and out-
side the archaeological field. The overall purpose of the work is to contri-
bute to archaeological knowledge production in the light of previous under-
standing of Mesolithic Blekinge. The study addresses three issues. The first 
intention is to concretize the picture of the previous state of knowledge 
through a review of Mesolithic archaeology performed in Blekinge until 
around 2010. The second issue concerns the presentation of three case 
studies that empirically explore archaeological knowledge production of 
today and the third issue focuses on what impact a new knowledge can have 
on both archaeological and antiquarian practice. 

In order to broaden the understanding of archaeological knowledge 
production around Blekinge's Stone Age, the first issue of the work aims at 
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depicting the research phase up to the large-scale E22 project  Sölve-Stens-
näs in 2011. Chapter 3 therefore presents a research history that reflects the 
evolution from the 19th century onwards. This review shows how the small-
scale archaeology has been the norm in the landscape. It has gradually con-
tributed to a great collective knowledge base of the Stone Age. However, a 
more coherent integrated story is not produced until the big projects are 
realized. Various archaeologies have existed in parallel, but the interest-
oriented have gradually disappeared in favor of the professional and the 
state-sanctioned. 

The second issue of the thesis is partly to study how middle-Mesolithic 
remnants in western Blekinge can emerge, but also how these remnants cor-
respond to those in other archaeological sites in southern Scandinavia from 
the same period. Chapter 4 presents case studies on three sites, Lussabacken 
Norr, Norje Nordansund and Bygdegårdsboplatsen. The middle-Mesolithic 
remnants here are within the time span from about 6500 to 5800 cal BC. 
They had all been heavily influenced by shoreline shifts, with the conse-
quence that earlier land horizons were washed clean, finds to some extent 
rearranged and large amounts of sand deposited on top of archaeological 
layers and remains within previously exposed land surfaces. Hereafter, the 
places have to a varying degree also been affected by man. The sites were all 
used even during later stages during prehistoric times. 

The archaeological sites of the case studies can be defined as multifunc-
tional during the middle-Mesolithic period. Both Lussabacken Norr and 
Bygdegårdsboplatsen had, for example, clear traces of housing while there 
were also activity areas attached to the settlements. Norje Nordansund, 
unlike the other two sites, was completely characterized by hearths, cultural 
layers and heat-affected rocks on top of a moraine impediment. The site 
was probably a distinct area of activity in which groups of people were 
temporarily staying. Within the two sites with living environments, there 
were heavy structures with buried floor layers, and the other activities 
around the houses give the impression of further having resulted from a 
careful structuring of the use of the surfaces. The finds consist mainly of 
flint and to a lesser extent other stone material. The intensity of finds is 
greater within Norje Nordansund, which has has led to the interpretation 
that this was a place for slaughter and resource management. The observed 
floor layers at Lussabacken Norr and Bygdegårdsboplatsen, on the other 
hand, are characterized by intensive re-use of the few blades and flint 
fragments found, and thus not by a primary manufacture of tools. All the 
sites have generated a secure chronology through closed contexts and tight 
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14C dating. In conclusion, the case studies demonstrate rather diverse but 
nonetheless well-preserved material footprints from the middle-Mesolithic 
period. 

The sites in Blekinge have generated some of the most clear and special 
middle-Mesolithic remains to date in southern Scandinavia. Comparisons 
between the case study's examples and simultaneous locations in south 
Scandinavia only show partial compliance though. The “standard” inven-
tory” and amount of finds on sites in Scania and in Zealand contrast with 
the settlements in Blekinge. The same applies to the extent and appearance 
of the examined remains. The dwellings of the case studies, with their 
associated finding situation, reflect preferred places which one has in vari-
ous degrees chosen to return to. Robust constructed buildings interact with 
other deposited traces within the settlements. This is especially the case with 
the Lussabacken Norr settlement, where we can see a need of a relatively 
strict spatial arrangement. The overall picture of finds and remnants from 
western Blekinge allows us to discern Mesolithic contexts that stand for 
something of its own culture, and neither can or should it be attributed to, 
for example, the Kongemose culture, which has been so clearly defined for 
today's western Scania and east Danish areas. 

The third issue of this study concerns whether the newly acquired know-
ledge from archaeology in western Blekinge can be said to have altered the 
way in which the archaeology is viewed and performed. Undoubtedly, con-
tract archaeology has contributed to a completely new standard when it 
comes to managing cultural environments. In-depth insights into the import-
ance of geology and the postglacial impact on the topography, have during 
the years after the E22 project led to continued good field results. Methodo-
logically, today we have a completely different preparedness to exercise an ef-
fective archaeology in environments that are largely influenced by shoreline 
displacements. This, in turn, has led to a case management which enables 
more comprehensive, targeted excavations in early investigation phases. Also 
projects that deal with already well-known environments can be handled so 
that issues are in line with an updated knowledge situation. 

The starting point for this study is to focus on what can happen when the 
large-scale excavation archaeology is introduced into the small and pre-
viously perhaps somewhat overlooked landscape. It has been found that on 
several levels there is new knowledge to highlight specifically Mesolithic 
Blekinge but also antiquarian-archaeological issues in general. When, as in 
this case, so much new knowledge has been added during a compressed 
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time frame, it is not easy to see how this can have an impact on shorter or 
longer term. 

A basic problem that this thesis relates to is how different target audi-
ences should relate to a new state of knowledge. How do we, both archaeo-
logy and society at large, adopt new knowledge? In my opinion, this is the 
most important  question for future research where awareness of the rele-
vance of archaeology should be at the center. 

The study shows how regional knowledge generation is dependent on a 
well-functioning long-term interaction between small and large-scale 
archaeology as well as between the various actors and stake holders. The 
presence of regional museums in archaeology today varies widely across the 
country. The division of roles and responsibilities regarding the educational 
component in the work concerning cultural environments is far from self-
evident. In Blekinge, there is a potential to further develop a community-
based education that takes root in archaeology. This could advantageously 
include new knowledge from both a contract-based archaeology and one 
that is based on research-initiated projects financed by funding. The media-
ting characteristics of the knowledge process also has the opportunity to 
continuously re-apply to and allow us to reinterpret a previously performed 
archaeology. For western Blekinge and its stone age, the famous settlement 
of Siretorp appears as a brilliant study object concerning how a practical, 
future cultural landscape education can be depicted. 
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Figurförteckning 

Fig.1: The Siretorp site at Sandviken. Perspective view to the east. Drawing by Knut 
Kjellmark. Axel Bagge’s archive, ATA. Stockholm. 

Fig.2: Examination and documentation within the E22 sites Lussabacken Norr 2011. 
Photo: Blekinge museum. 

Fig. 3: Example of spread of flint findings within the Bro 597 site, 450 meters north of 
Lussabacken Norr. Sparser find occurrence and wall effect reflect a floor layer and an 
exit in an approximately 11500 year old house structure (after Björk et al 2015: 131 
fig.57). 

Fig.4: The parishes in the municipality of Sölvesborg. The blue-colored surface indicates 
the stretch for the part of the lake Vesan which, according to Häradskartan, re-
mained around 1920. 

Fig.5: The shoreline curve for the Blekinge coast, as interpreted at the time of the E22 
project (after Berglund & Sandgren 2010, Figure 10). 

Fig.6: The shorelines for Listerlandet and Vesan about 9700 BC, during the stage before 
the Baltic ice sea drainage. A = Norje Nordansund. B = Lussabacken Norr. C = 
Bygdegårdsboplatsen. Map processing: Anders Gutehall. 

Fig.7: The coastlines for Listerlandet and Vesan about 6700 BC A = Norje Nordansund. 
B = Lussabacken Norr. C = Bygdegårdsboplatsen. Map processing: Anders Gutehall. 

Fig.8: The coastlines for Listerlandet and Vesan around 6000 BC A = Norje Nordansund. 
B = Lussabacken Norr. C = Bygdegårdsboplatsen. Map processing: Anders Gutehall. 

Fig.9: Examination of field A-I at Sandviken in Siretorp 1912. Overview to the southeast. 
Photo: Unknown. From Axel Bagge's archive, ATA. 

Fig.10: Stone Age settlement at the Old Lasaretts area in Karlshamn during excavation in 
1923. Overview to the nort. Photo: Unknown. ATA Dnr 2550/1925. 

Fig.11: Parts of Elof Pehrson's collection of archaeological artifacts, when it was still 
stored on his farm in Törneryd, Åryds socken 1933. Photo: Sigfrid Leander  Blm E 
02707. 

Fig.12: Examination of the Stone Age settlement within “skifte 29” on Sillnäs headland, 
Mjällby parish 1931. Overview to the north northeast. Photo: Egil Lönnberg ATA 
No. 3957/1931. 

Fig.13: Lundaseminariet examines the Stone Age settlement at Björkärr, Torhamns sn in 
1963. Photo: Ingemar Atterman. Blm D 1862. 

Fig.14: Examination of Fornanäsboplatsen east of Ronnebyån in 1967. Perspective to the 
north. Photo: Ingemar Atterman Blm_A 15878. 

Fig.15: Karl-Axel Björkqvist (left) and Martin Hansson (right) at Blekinge Museum's 
excavation within RAÄ Mjällby 61 (Siretorpsboplatsen) 1990. Photo: Unknown. Blm 
San 0357. 
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Fig.16: Excavation of settlement from the pitted ware culture, south of the cemetery in 
Mörrum 1994 Photo: Mikael Jardbrink Blm 94 87 14A. 

Fig.17: Middle-Mesolithic house area at the site Lussabacken Norr during excavation. 
White-dashed lines mark the filled up trenches with blasted boulders. In between 
these are the remains of “Hydda 26/27”. Overview to the north northeast. Photo: 
Blekinge museum. 

Fig.18: Plan showing remains of Mesolithic building area within the site Lussabacken 
Norr (from Björk et al 2016: 117 fig.55). 

Fig.19: Representative findings from “Hydda 26/27” within the Lussabacken Norr site: 
hammer stones, blades and triangular microlith. Photo: Åke Nilsson / Blekinge 
museum. 

Fig.20: Reconstruction of “Hydda 26/27” within the site Lussabacken Norr. Perspective 
to the north with dwelling and flanking trenches with boulders. Illustration: 
Katharina Henriksson. 

Fig.21: Investigation of Middle-Mesolithic layers within the Norje Nordansund site. 
Overview to the east. Photo: Blekinge museum. 

Fig.22: Plan of Middle-Mesolithic layers and boulders at the height within the Norje 
Nordansund site (after Fendin et al 2018: 89 fig.23). 

Fig.23: Representative findings from archaeological layers 106/108/109 on the site Norje 
Nordansund: hammer stones, blades, micro-blades, micro-blade core, flint flakes and 
slate chisel. Photo: Åke Nilsson / Blekinge museum. 

Fig.24: Reconstruction of activities within the site Norje Nordansund. Perspective to the 
east Illustration: Katharina Henriksson. 

Fig.25: Orthophoto (0.25 m.) showing the scheduled monument within Bygdegårds-
boplaten 2018. The registered remains red marked and area 2B, with the five-sided 
house, marked with a blue dot. Map use: Lantmäteriverket, Gävle Dnr i2018 / 00107, 
LMV. 

Fig.26: Narrow pre-exploration trench within Bygdegårdsboplatsen, photographed to 
the north in height with sub-area 2B. Photo: Mikael Henriksson. 

Fig.27: Plan of middle-Mesolithic house within sub-area 2B of Bygdegårdsboplaten 
(after Persson, C. 2018: 94, fig.98). 

Fig.28: Remaining wall ditch boundary after a 5-sided, middle-Mesolithic building with-
in sub-area 2B of Bygdegårdsboplatsen. Overview to the southeast. Photo: Mikael 
Henriksson. 

Fig.29: Representative findings from house ground in sub-area 2B, Bygdegårdsboplatsen: 
larger grindstone, hammer stone, blades, blade fragments, micro-blade cores, micro 
blades and flint flakes. Photo: Åke Nilsson / Blekinge museum. 

Fig.30: Reconstruction of Mesolithic house within the site Bygdegårdsboplatsen. Illustra-
tion: Katharina Henriksson. 

Fig.31: Findings from the E22 project’s site Bro 597, the oldest known stone age location 
in Blekinge. The artifacts are dated through the low location on the shore of the 
dried-up lake Vesan, as well as on typological grounds, at the earliest until about 
9500 BC. Photo: Åke Nilsson / Blekinge museum. 
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Fig.32: Timeline of investigations, preliminary investigations and final studies for the 
E22 Sölve-Stensnäs, Bygdegårdsboplatsen and Ljungaviken up until 2018. Photo: 
Blekinge museum. 

Fig.33: What does archaeology actually do, and in where does it take archaeologists as 
well as the members of society? (Picture used in Blekinge Museum's exhibition 
“under the asphalt” 2015.) Illustration: LeHån. 

Fig.34: Stock in stock of surprisingly well-preserved archaeology. Under the plowed 
fields of the site Lussabacken Norr this boathouse was from migration period was 
found, which superimposed settlement layers from both middle and early Mesolithic 
times. Photo: Thomas Persson/Blekinge museum. 

Fig.35: The specific object “put on the pedestal”. A taste of stone age in the Blekinge 
Museum’s E22 exhibition. Photo: Blekinge museum. 
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Arkeologi gör skillnad. Bland annat gör den det på så vis att den ut-
manar våra perspektiv på äldre samhällen och de människor som 
tidigare vandrade på jorden. Vissa geografiska områden har tidigare 
endast i begränsad utsträckning blivit föremål för ett storskaligt 
arkeologiskt utforskande. Så var länge även fallet med landskapet 
Blekinge. Arkeologin inför ett motorvägsbygge mellan Sölve och 
Stensnäs kom 2011 att förändra kunskapsläget i grunden.

Denna studie fokuserar på hur kunskap från framför allt exploa-
teringsarkeologin kan förändra bilden av det förflutna men också 
våra förhållningssätt till historien. Genom exempel från tidigare och 
nuvarande stenåldersarkeologi i Blekinge ger detta arbete perspektiv 
på ny och gammal kunskapsuppbyggnad samt vilken nytta vi idag 
kan ha av arkeologin.

Mikael Henriksson är arkeolog verksam vid Södertörns högskola och 
Blekinge museum. Föreliggande arbete är hans licentiatuppsats.
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