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BILAGA 11

BILAGA 11a  
HAVSMILJÖ OCH POLLENANALYTISK VEGETATIONSHISTORIA 
VID LUSSABACKEN NORR

Nils-Olof Svensson

Inledning
Denna undersökning ingår som en del i projektet särskild undersökning av ny väg-
sträckning av väg E22, sträckan Sölve–Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kom-
muner, Blekinge län.

De paleoekologiska undersökningarna vid Ysane föranleddes av att arkeologiska ut-
redningar och förundersökning (Aspeborg & Persson 1999; Aspeborg 2009; Aspeborg 
& Lagerås 2009; Rudebeck et al 2010) inför utbyggnad av nya E22 visat omfattande spår 
från sten-, brons- och järnålder, RAÄ Ysane 35:1 och 41. Parallellt med den särskilda ar-
keologiska undersökningen år 2011 genomfördes den paleoekologiska provtagningen 
och analysarbetet initierades.

Den paleoekologiska arbetsinsatsen har varit flerdelad, dels deltagande i planering av 
projektet, dels i fält under utgrävningsfasen med aktivt stöd åt arkeologer tillsammans 
med inmätningar och provinsamling, ofta kombinerat med snabbare analyser. Både 
under fältfasen och därefter har jag arbetat med LIDAR-data för att ta fram kartor och 
höjdmodeller för användning av projektarkeologer och mitt eget bruk. Efter fältskedet 
genomfördes huvudparten av analysarbetet kombinerat med en succesiv avrapportering.

Undersökningsområdet och dess geologi

Undersökningsområdet Lussabacken norr (Lokal 8/9) låg ca en kilometer nordväst om 
samhället Ysane, vid den tidigare sjön/våtmarken Vesans östra rand (figur 1). Det ar-
keologiskt undersökta området låg i den nordvästliga sluttningen av en höjd som be-
nämns Lussabacken. Berggrunden som blottas i Lussabackens centrala högre delar är 
en omvandlad vulkanisk mycket finkornig bergart benämnd metavulkanit (benämn-
des tidigare hälleflintgnejs) (Kornfält & Bergström 1989). I friskt brott är vanligtvis me-
tavulkaniten mörkgrå, vittrade ytor är mycket ljust grå (Kornfält & Bergström 1989). 
Berggrunden runt om Lussabacken är en Kretaceisk kalksten, som dock i närområdet 
saknar blottningar (Kornfält & Bergström 1989; Persson 1995).

Jorddjupet i området, förutom på själva Lussabacken, är ganska stort. Baserat på 
brunnsborrningar mm är jorddjupet ofta 10–20 m, ute i Vesanbassängen mer än 20 m 
(Persson 1995). Lagerföljderna ute i den utdikade och uppodlade våtmarken Vesan har 
undersökts av Sven Björk och redovisas bland annat i Björk (2010) som en lagerföljdstran-
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sekt från Lussabacken över Vesan till Gammalstorp. På några platser har även Vesans 
lagerföljder undersökts inom detta projekt.

En benämning som jag ofta använder är Vesanbassängen. Detta syftar på den fördju-
pade bassäng som blottades efter inlandsisens avsmältning och sedan snabbt började fyllas 
ut med sediment. Underst finns glaciala leror, därovan gyttjor, först limniska sedan ma-
rina, överst finns torv, som visar på sjöns begynnande igenväxning, eller centralt istället 
limniska gyttjor. Sedimentpacken når centralt i Vesan ned till minst 10 m under dagens 
havsnivå (Björk 2010; Svensson 2015) och bassängformen med högre belägen morän-
överyta, uppemot dagens havsnivå, både i norr och söder. Detta syns på jordartskartan 
(Persson 1995), både i norr, runt Norje, med en stor mängd uppstickande moränöar, som 
nere i söder, norr om Sölve, återigen med många förekomster av uppstickande moränkul-
lar och isälvsmaterial. Att inlandsisen efterlämnat en djupt nående utloppsdal i morän-
överytan, slingrande mellan dessa moränöar och i dag dold av gyttjor eller svallsediment, 
är knappast troligt. Däremot har ju Vesans utlopp under perioder av låga havsnivåer ero-
derats ner något, framförallt i de glaciala sedimenten och senare tiders svallsediment.

Jordarterna i närområdet är enligt jordartskartan med beskrivning (Persson 1995) 
gyttja ute i forna Vesan och morän på delar av Lussabacken, framförallt i sluttningarna 
i dess norra del. Grovmo och sand finns både på krönet av Lussabacken och i de nedre 
delarna av dess sluttningar och är åtminstone i ytan bearbetad och omlagrad i samband 
med svallning.

Inlandsisens senaste rörelseriktning, enligt isräfflor och parabelriss, har varit gan-
ska exakt från norr, med en äldre isrörelseriktning från nordost (Persson 1995). Läsides-
moränerna på södra Listerlandet indikerar att de främst avlagrats med en isrörelserikt-
ning från nordnordost (Persson 1995).

En isälvsavlagring, benämnd Ysaneavlagringen, återfinnes enligt jordartskartan, strax 
nordost om Lussabacken, och består av sand och grus med en mäktighet på ca 15 m 
(Persson 1995).

0 500 1 000 m

N

Figur 1 Utdrag ur jordartskartan cen-
trerad över utgrävningsområdet (röd 
cirkel). Från Jordartskartan 3E Karls-
hamn SO (Persson 1995). Jordarter: 
ljusbrunt: organisk jordart, orange: 
grovmo, sand & grus, ljusblått: 
morän, grönt: isälvsavlagring och 
gult: glacial lera. Rött: urberg. Skala 
1:20 000.
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Lagerföljderna i de lösa jordlagren har framförallt präglats av att området vid isav-
smältningen låg djupt nedsänkt i den Baltiska Issjön, vars nivå då stod ca 54 m över da-
gens havsnivå (Hellberg 1971). De områden i närheten som vid isavsmältningen nådde 
ovan issjöytan var bara de högsta topparna av södra Listerlandets bergknallar och delar 
av Ryssberget.

Havsnivåförändringar och salinitet

Huvuddragen av områdets kvartärgeologiska utvecklingshistoria redogörs för i rap-
portens kapitel Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 
11 700 år. Därför redogörs här endast kort för de havsnivåförändringar och salinitets-
fluktuationer som direkt påverkat utgrävningsområdet.

Analyser av alger (i figur 2 visat av grönalger och dinoflagellater) från en borrkärna 
tagen i centrala Vesan visar att ett snabbt skifte till helt marina förhållanden skedde ca 
5900 f Kr (7900 BP) (Svensson 2015). Inledningen av Littorinatransgressionen skedde 
tidigare, vilket exempelvis Berglund (1966, 1971), Liljegren (1982), Yu et al (2004, 2007), 
Berglund et al (2005) och Berglund & Sandgren (2010) redogör för. I den föregående 
fasen skedde en gradvis ökande organisk produktion i Östersjön/Vesanbassängen, som 
visas av ökad halt organiskt kol TOC (Total organic carbon) i sedimenten. Parallellt med 
ökningen av sedimentets organiska halt har även Östersjön nåtts av begränsade mäng-
der havsvatten genom de succesivt vidgade förbindelserna till världshavet i sydvästra 
Östersjön.

Vid perioder av låga Östersjönivåer, såsom före Ancylustransgressionen (cf Andrén 
et al 2007) och mellan Ancylus- och Littorinatransgressionerna, utgjorde Vesanområ-
det en insjö förbunden med Östersjön med ett utlopp, i nutid Norjesund, vilket san-
nolikt varit i funktion ända sen avsnörningen från Littorinahavet påbörjades. En delvis 
annan sträckning av utloppet, strax intill boplatsen Norje Sunnansund, har uppenbart 
varit aktiv före det att Littorinatransgressionen nådde in i Vesan, skiftet dem emellan 
har säkerligen orsakats av uppfyllning av paleokanalen under de höga havsnivåer som 
följde. Inte omöjligt kan ytterligare förflyttning av utloppskanalens läge ha orsakats av 
Ancylustransgressionen.
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Som beskrivs nedan präglas lagerföljderna på Lussabacken norr helt av Littorinatrans-
gressionen, men på mer från vågerosion skyddade områden återfinns även lager knutna 
till Ancylustransgressionen. Avlagringar från det äldre Östersjöskedet, Baltiska Issjön, 
återfinns på de flesta ställen ovan moränen som varvig lera. Troligen i samband med 
Ancylustransgressionen och inledningen av Littorinatransgressionen har äldre lager-
följder sedan eroderats kraftigt. På lokalen fanns mycket begränsade spår kvar från det 
terrestriska landskapet före Ancylustransgressionen.

Perioden mellan Ancylussjöns regression och Littorinaskedet har efterlämnat be-
tydligt mer spår i form av markytor och kulturlager, men fortfarande inga avlagringar 
med torv eller vattenavsatta organiska sediment, lämpliga för detaljerade paleoeko-
logiska analyser.

Metodik
FÄLTARBETE

Lagerföljder har främst dokumenterats och provtagits i de av arkeologerna grävda schak-
ten, alternativt genom nerslagning av PVC-rör i lämpliga sedimentlagerföljder följt av 
uppgrävning av de sedimentfyllda rören. De upptagna kärnorna och proverna packades 
i plast och förvarades efter transporten i kyla (ca 2°C). Metodik och provinsamling i fält 
diskuteras bland annat i Aaby & Digerfeldt (1986), Andersen (1986) och Dimbleby (1985). 
Inmätning av provers position har främst skett med RTK-GPS, i många fall komplet-
terat med uppmätning av lagerföljder med tumstock i schaktväggar.

POLLEN-, SPOR- OCH ALGANALYS

Pollen-, spor- och alganalys har gjorts på prover preparerade med palynologisk meto-
dik. Det som här analyseras är pollenkorn, vanligast från landväxter, sporer från orm-
bunksväxter, mossor och svampar, samt de mikroskopiska alger som är motståndskraf-
tiga mot prepareringsprocessen, främst Pediastrum- och Botryococcus-alger samt sporer 
från dinoflagellater. I vissa fall återfinnes sällsynt även motståndskraftiga animaliska 
lämningar, främst äggkapslar.

Den kemiska behandlingen har oftast skett på skett på volymsbestämda prov (1 cm³) 
med tillsättning av tabletter med känd mängd Lycopodium-sporer för absolut pollen-
haltsbestämning enligt Stockmar (1971). Kemisk preparering, preparattillverkning och 
analyser av pollenproven följer Berglund & Ralska-Jasiewiczowa (1986). Pollenprepa-
reringen har skett med följande steg; 10  HCl i 5 min i kokande vattenbad, sköljning, 
2  NaOH i 5 min, silning genom grovt 0,25 mm nät ner i två rör, nedcentrifugering 
och silning genom ett finare 0.16 mm nät. Efter silningen skedde en kraftfullare lut-
behandling, 10 min 10  NaOH. Efter centrifugering avskildes organiskt och fint mi-
nerogent material från sand och grov silt genom dekantering. Resterande minerogent 
material avlägsnades med 40  HF i ca 20 min under värmning följt av 10  HCl i 10 
min i kokande vattenbad och sköljning i vatten. Acetolyssteget innefattade sköljning i 
isättika, acetolys (90  ättiksyreanhydrid + 10  konc svavelsyra) 7 minuter i kokande 
vattenbad, sköljning i isättika och sen vatten. I de provserier där finmaterial fanns kvar 
efter preparering så silades en mindre del av provet efter dispergering med 1  natrium-
pyrofosfat ovan ett finmaskigt nät med maskvidd 8 μm. Merparten av finpartiklarna 
kunde på detta sätt avlägsnas och de renare pollenpreparaten underlättade analys och 
bestämningsarbetet. Proven färgades med neufuchsin i samband med en sista sköljning 
i 25  glycerinvatten och torkades i 80 graders värme i rören. Preparaten späddes med 
glycerin och färgades eventuellt ytterligare, de färdiga preparaten förseglades med Glycel.

Preparaten har analyserats med 400x förstoring. Högre förstoring, 100x, med olje-
immersionsobjektiv och faskontrast användes vid behov för att underlätta kritiska be-
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stämningar. Normalt räknades ca 1 000 pollen per nivå, vid prover från boplatsytor 
och odlingslager räknades normalt betydligt färre pollen, då dessa prov är betydligt 
mer svåranalyserade med dåligt bevarade pollen och glesa preparat. Under analysen 
fotograferades en del pollen och sporer med digitalkamera monterad på mikroskopet.

Konstruktion av pollendiagram har skett med hjälp av programmet Tilia (Grimm 
1992). Bestämningsnycklar i Faegri & Iversen (1989), Moore et al (1991) och Beug (2004) 
har använts vid analysen. Vid bestämningar har ytterligare speciallitteratur utnyttjats 
i kombination med en referenssamling av pollenpreparat.

Resultatet presenteras som ett pollendiagram som presenteras på en djupskala och 
med procentvärden. I de fall lagerföljderna inte bedömts representera kontinuerlig av-
lagring redovisas analysresultaten med stapeldiagram. För att förtydliga låga procent-
värden i stapeldiagrammen ritas staplarna överdrivna med rundade ändar, där rund-
ningen når förbi aktuellt procentvärden. Analysresultat redovisas även som tabeller med 
rådata och uträknade procentvärden.

Pollenprocentvärdena har beräknats på en pollensumma inkluderande träd, buskar, 
ris, gräs och örter. Pollen från akvatiska växter har inte inkluderats i pollensumman. För 
grupperna Pteridophyta (ormbunksväxter), Bryales (mossor) och Fungi (svampar), som 
inte inkluderats i pollensumman, baseras procentvärdena på en beräkningssumma be-
stående av pollensumman adderad med totalsumman för respektive grupp.

Utöver pollen, sporer och alger ingår i diagrammet en kurva för mikroskopiskt kol 
beräknat som procent av pollensumma + kolvärde.

Av studier som tagits i beaktande för tolkning av pollenanalyserna kan nämnas 
Ander sen (1979), Berglund (1966), Birks & Birks (1980), Björkman (2007), Dimbleby 
(1985), Göransson (1986), Iversen (1941, 1973), Liljegren (1982), Mossberg et al (1992), Reg-
néll (1989, 1991), Prentice (1985), Sugita et al (1999), Welinder (1983), Krok & Almquist 
(1984), Troels-Smith (1960) och van Geel (1978). Växtnamn följer Lid (1974).

Analysen av grönalger, främst Pediastrum och Botryococcus, samt dinoflagella-
ter (främst vilosporer) i pollenpreparaten, parallellt med den egentliga pollenanalysen, 
har krävt annan litteratur. För identifiering och ekologi för de olika algerna användes 
främst följande litteratur: Komárek & Jankovská (2001), Matsuoka & Fukuyo (2000), 
Guiry & Guiry (2013), Marret & Zonneveld (2003), Willumsen et al (2013) och de Ver-
nal et al (2001).

Endast när komplett latinska namn anges i text och figurer avses en enskild art, när 
endast första delen av namnet eller släktesnamnet anges, avses pollentyper som defi-
nierats i den ovanstående beskrivna bestämningslitteraturen. När svenska växtnamn 
används avses vanligtvis ingen korrekt taxonomisk motsvarighet till den latinskt be-
nämnda pollentypen. De svenska växtnamnen används därför företrädelsevis som ett 
exempel på en trolig art tillhörande pollentypen.

DIATOMÉANALYS

På denna lokal har diatoméanalys enbart använts för att indikera enskilda sandlagers 
bildningsmiljö och diatoméanalysen genomfördes som en översiktlig scanning av pre-
paraten för att hitta karaktärsarter.

Diatoméprepareringen följde i huvudsak Battarbee (1986), enligt följande procedur. 
Sedimentprov med volym ca 0,3 ml tillsattes 10  HCl, värmdes i vattenbad 5 minu-
ter samt centrifugering vid 900 rpm, Supernatanten sögs försiktigt ur rören varpå 33  
väteperoxidlösning tillsattes och proven värmdes i vattenbad ca 1 tim vid 90°C. Efter 
avcentrifugering sköljdes proven sen två gånger och förflyttades till glasrör. Preparat-
tillverkning skedde efter att diatoméproven slammats upp i vatten, befriades från sand 
och silt genom dekantering och silades över nät med 5 μm maskvidd för att avlägsna 
lera och monterades slutligen på glas i Naphrax monteringsmedia. Analys skedde på 
ett Leitz Orthoplanmikroskop, främst med ett 63x Planapo immersionsobjektiv, fabri-
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kat Zeiss med NA 1.4. Finare detaljer studerades med ett 100x faskontrastimmersions-
objektiv, fabrikat Zeiss med NA 1.3. Ett svepelektronmikroskop (SEM) har använts för 
att dokumentera diatoméer från vissa av proverna, ett delprov, suspenderat i vatten, togs 
ut från material preparerat enligt ovan (före montering i Naphrax) och fördelades på 
en SEM stubb och sedan långsamt torka. Preparatet belades med guld och studerades 
med ett JSM-5600 SEM mikroskop.

Artbestämning gjordes i första hand med hjälp av Common freshwater diatoms of 
Britain and Ireland: an interactive key (Kelly et al 2005). Därutöver användes Hustedt 
(1930), Pankow (1971, 1976), Krammer & Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991a, 1991b) och 
Witkowski et al (2000).

ANALYS AV MIKROSKOPISKT KOL

Vid pollenanalysen räknades kolpartiklar parallellt med pollenanalysen. I proven från 
arkeologiska kontexter, där kolrikedomen normalt är stor, räknades endast kol >10 μm. 
Antal kolpartiklar per cm³ bestämdes i vissa fall sedan med hjälp av förhållandet till-
satta/räknade Lycopodiumsporer under beaktande av sedimentprovets volym. För samt-
liga pollenanalyser redovisas även kolpartiklarna med procentvärde beräknat som  av 
summan pollen+kolpartiklar för respektive prov. På grund av det mycket stora antalet 
kolpartiklar i vissa prov från odlingslämningarna räknades det i dessa prov kol bara un-
der en del av analysen (cf Finsinger & Tinner 2005), totalantalet bestämdes i dessa fall 
genom mängdförhållandet till Lycopodiumsporer.

KORNSTORLEKSANALYSER

Kornstorleksanalys genom siktning har gjorts genom att prover på ca 250 g torkats och 
skakats genom en uppsättning av siktar med maskvidder 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 
0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm, 0,063 mm, och slutligen botten: <0,063 mm). Mängden 
material som fastnat på de olika siktarna vägdes och jämfördes mot total mängd mate-
rial. Resultaten presenteras i form av en kurva för kornstorleksfördelningen av provet. 
Statistiska parametrar för kornfördelning såsom sorteringsgrad och kurtositet har be-
räknats med programvaran Gradistat (Blott & Pye 2001).

Material för kornstorleksanalys insamlades i fält från de arkeologiska schakten. Vad 
det gällde proven för OSL-datering siktades överblivet material som returnerats från 
OSL-laboratoriet.

STRANDLINJESTUDIER

Strandlinjeundersökningarna har gjorts som en kombination av noggranna kartstudier, 
främst av egenproducerade detaljerade LIDAR-baserade kartor och GIS-modeller, och 
jordartskartan (Persson 1995; Ringberg 1991). Kartstudierna följdes upp i relevanta fall 
med fältrekognoscering och inmätning med RTK-GPS.

Littorinatransgressionens förlopp avspeglat i transgressivt pålagrade sandlager som 
begravt äldre mark ytor liksom mänskliga aktivitetsytor och bostäder kan dateras ganska 
väl genom dateringar av träkol i dessa arkeologiska kontexter. Även direkt datering av 
transgressionslagren har gjorts genom OSL-datering av sand från både tiden för trans-
gressionsfasen och den följande regressionen.

Att bäst möjligt bestämma havsnivån, alltså medelvattenytan, under vilken en strand-
vall är bildad, kräver att strandvallen dokumenteras på ett så skyddat, och samtidigt 
flackt, ställe som möjligt. Detta medför dock att strandvallen i sig blir förhållandevis 
oansenlig. I för havet exponerade lägen kastas strandvallen upp mycket högt över normal 
havsnivå under storm. Som exempel från Östersjön kan information om en storm som 
drabbade Gotland 1931, en strandvall kastades då upp till 2,4 m höjd över vattenytan vid 
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Visby (Lundqvist 1940). På än mer utsatta ställen kan vallar kastas upp betydligt högre 
(Rudberg 1967). I ett mera skyddat läge har en uppkastad stormstrandvall byggts upp 
med krönet approximativt till den nivå som nåtts av kombinationen stormhögvatten 
och våguppdrift. En annan viktig sak med en stormstrandvall är ju att den represente-
rar den kraftigast verkande stormen, äldre lägre strandvallar omlagras och materialet 
förflyttas upp i den nya högre vallen. Detta att starkast vinner gäller tills att havsnivån, 
antingen på grund av landhöjning eller sjunkande havsnivå, inte längre vid storm kan nå 
den gamla strandvallen. I ett mer skyddat läge är normalt strandvallens yttre fot (alltså 
där vallformen möter en flackare markyta, ofta med en blockig stenig moränyta) en 
fortsättning på stormstrandvallen med material avlagrat under mindre kraftiga stormar 
och ytterst vid vattenstånd nära normalvatten (jfr Svensson 1989, 1991; Bergsten 1943). 
Jag arbetar därför med antagandet att mindre strandvallar av typen stormstrandvallar, 
i terräng med lägre gradient och mer skyddade lägen, kan knytas till medelvattenytan 
med nivån på den främre vallfoten. Utmärkande för stormstrandvallarna är också de-
ras materialinnehåll, det finns alltid ett inslag av grövre fraktion, klapper eller grus. Inte 
ovanligt är att strandvallar överlagras av flygsand, sanddynen kan då morfologiskt för-
höja strandvallen utan någon koppling till havsnivå.

Väsentligt i tolkning av strandvallar är att särskilja vallar som byggts upp som sub-
marina revlar genom long shore transport. För dessa kan medelvattenytan, som förväntas 
vara knuten till lager ganska nära överytan, svårligen definieras utan sedimentologiska 
undersökningar, och strandvallar som kan vara av denna typ har i denna undersökning 
undvikits. Ett typiskt exempel på en sådan strandrevel som kompletterats med stormav-
lagringar på toppen, är Ölands östra Landborg.

Mindre strandhak, alltså erosiva strandmärken, bildade i mera skyddade lägen är 
troligen ännu bättre havsnivåindikatorer. Deras inre hak, alltså knycken i lutning, be-
döms ligga över medelvattennivån, medan däremot den flackare terrassen framför re-
presenterar det forna strandplanet och terrassens yttre rand, ofta förtydligad av ispres-
sade block, anser jag representerar medelvattenytan.

OSL-DATERING

OSL-datering (Optic Stimulated Luminescence) bygger på att kristallstrukturer, här 
främst i kvartskristaller i form av naturliga sandkorn, kan ansamla energi från radio-
aktiv strålning från omgivningen. Denna ansamlade energi frigörs genom kraftig upp-
värmning (TL), eller i fallet med OSL, genom påverkan av solljus. Begravs sankornen 
därefter påbörjas åter energiansamlingen i kristallstrukturen. Vid OSL-dateringen mäts 
storleken av denna ansamlade energi och används vid beräkning av provålder tillsam-
mans med värdet för provets uppmätta radioaktivitet. Ett antal återaktiveringar och 
ommätningar görs för att bland annat för att få reda på provets luminicensegenskaper. 
Se vidare i exempelvis Murray & Wintle (2000) och Alexanderson & Murray (2012).

I fält provtogs material för OSL-datering genom att hamra in gråa PVC- rör med 
70 mm diameter och 30 cm längd i rensade skärningar. Innan inhamringen hade bak re 
änden av röret förslutits med en påtejpad PVC-plugg. Det inslagna röret fotodokumen-
terades och dess position mättes in med RTK-GPS. Efter inhamring grävdes röret fram 
och andra änden pluggades och tejpades. Rören förvarades sedan mörkt och svalt fram 
till dess de levererades till OSL-labbet vid Geologiska Institutionen vid Lunds univer-
sitet. I bilaga 11b finns analysrapporten av Helena Alexanderson från Lunds luminis-
censlaboratorium.

Vattenhalten i sedimentet

Vid OSL-datering är avlagringens vattenhalt av stor vikt för beräkningen av bakgrunds-
strålningen och därmed provets ålder. För en korrekt ålder är det nödvändigt att upp-
skatta vattenhalten för lagret tillbaka till sedimentationstillfället. Betydelsen av vat-
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tenhalt framgår av Duller (2008) som visar att 1  förändring i vatteninnehåll ändrar 
ålder med ca 1 . Vattenhalten i provet mättes i dateringslabbet direkt på material från 
provtagningsröret, som fram till dess varit väl förslutet. Ett delprov vattenmättades 
varpå vattenhalten åter bestämdes. Dessa två värden antas ge en ram för möjliga vat-
tenhaltsvariationer sedan tiden för avsättning. I vissa av proverna har en modell upprät-
tats för genomsnittlig vattenhalt genom tid, detta beskrivs då i texten. För övriga prover 
har vattenhalten beräknats som ett genomsnitt av provets vattenhalt vid mätningen och 
vattenhalten i vattenmättat sediment.

Bakgrundsstrålning (dose rate)
Mängden strålning per tidsenhet (dose rate) i sedimentet bestämdes genom gamma-
spektrometri på en delmängd av provet vid Nordiska laboratoriet for luminescensdate-
ring i Risø (Murray et al 1987) och genom att beräkna den kosmiska strålningen enligt 
Prescott & Hutton (1994). Viktiga variabler i beräkning av den kosmiska strålningen är 
höjd över havet och hur djupt provet tagits i sedimentet, om inte annat framgår i texten 
har dessa variabler uppskattats till 10 m ö h respektive 2 m.

Dosmätningar

Stora single aliquots av 180–250 μm kvartskorn i koppar (cups) analyserades i en Risø 
TL/OSL reader model DA-20. Ett s k Single Aliquot Regeneration (SAR) protokoll an-
vändes (Murray & Wintle 2000), med temperaturerna 220°C (preheat) och 200°C (cut 
heat) för proverna 12-010 och 12-011, medan 240°C respektive 220°C användes för prov 
12-012. Proven stimulerades med blå ljuskällor (470 ± 30 nm; ~50 mW/cm²) och mät-
ningen gjordes genom ett 7 mm U340 glasfilter. Maskinen hade en strålmängd per tid 
(dose rate) på 0.16 Gy/s.

LIDAR-DATA, DESS ANVÄNDNING OCH MODELLERING

I samband med inledningen av slutundersökningen för nya E22 blev data från Lant-
mäteriets nya höjdmätning tillgänglig (Lantmäteriet 2009a). Denna är genomförd som 
en så kallad LIDAR-inmätning från flyg. Genom laserskanning från flyg mäts avstånd 
och vinklar till terrängen i en sektor under planet. Mätningarna georefereras under 
flygningen med GPS och tröghetsnavigering och resultatet blir ett stort antal inmätta 
punkter (punktmolnet). Lantmäteriets vidare bearbetning resulterar i en klassning av 
punkterna så att laserpunkter i vegetation, från byggnader, samt vattenytor särskiljs från 
punkter på markytan.

Precisionen och punkttätheten i dessa LIDAR-data är mycket hög, noggrann heten 
är runt 1–2 dm i höjd och ytled och punkttätheten är ofta flera punkter per m2 (Lant-
mäteriet 2009b; Lundgren & Owemyr 2010). Problem finns med tät vegetation, fram-
förallt den vintergröna, då inmätning gjorts under lövfri säsong. I områden med barr-
träd minskar punkttätheten kraftigt, låga enebuskar ger ytterligare problem då de ofta 
klassas som markyta. Lantmäteriets klassning av de inmätta punkterna har tilläm-
pats, endast punkter klassade som ”markyta” har använts. Arbetet har baserats på det 
så kallade ”punktmolnet”, alltså samtliga markpunkter, och inte det av Lantmäteriet 
framräknade 2 m höjdgrid som numera benämns Ny Nationell Höjdmodell (NHM), 
Lantmäteriet (2009a & b). LIDAR-informationen användes framförallt inledningsvis 
för att ta fram höjdskuggade detaljkartor. Dessa framställdes med skiftande upplös-
ning och detaljrikedom och ibland utjämnade, allt beroende på syfte. Inledningsvis 
användes normalt en upplösning på 1 m baserad på triangulering. Denna metod gav 
i områden med få LIDAR-markpunkter på grund av vegetation eller bebyggelse, ofta 
pyramidformade extrempunkter som ibland upplevs störande. Vid det senare arbetet 
interpolerades istället LIDAR-gridet fram med metoden Inverse Distance to a Power 
och en utjämningsfaktor.
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Vid arbetet med LIDAR-data har det visat sig att ska detaljer i markytstrukturer sy-
nas/återfinnas i ett höjdskuggat grid bör det inte vara uträknat med någon kraftigare 
utjämning. Det har däremot visat sig att man inte nämnvärt förlorar detaljer i 1 m grid 
jämfört med 0,2 m. Beräkningsmässigt är 1 m grid väsentligt snabbare att beräkna och 
titta på än 0,2 m grid, speciellt när det gäller lite större område.

Dubbelmätta områden ger problem. När ett område mätts vid två tillfällen, exem-
pelvis vid överlappande flygstråk blir ju punkttätheten väsentligt mycket högre och ofta 
även täckningsgraden i vegetationstäta områden. Den relativa noggrannheten försämras 
däremot och små ytstrukturer kan försvinna genom att de olika flygningarna mycket 
väl kan variera med 1–2 dm i höjd för samma punkt mellan olika överflygningar. Vid 
griddningen utjämnas detta till något diffust intermediärt.

Är syftet all illustrera terrängens form med isolinjer visade det sig att ett utjämnat 
grid är nödvändigt annars blir kurvförloppet alltför darrigt/taggigt på grund av fluk-
tuationerna i LIDARmätmetodens höjdbestämning. Lite av darret försvinner genom 
större gridrutor men gridberäkning med Inverse Distance to a Power-metoden och en 
utjämningsfaktor på 1 till 1,5 krävs minst för jämna kurvor. För utgrävningslokaler, där 
ju markytan inte är huvudintresset, då fyndmaterialet ligger en bit ned, är lätt utjäm-
nade LIDAR-baserade höjdkartor att föredra. Det är datormässigt acceptabelt att arbeta 
med 0,2 m gridstorlek för dessa förhållandevis små områden och de ger en lite jämnare 
höjdskuggad yta med mindre pixlighet för detaljillustrationerna.

Undersökningsresultat
LIDAR-KARTERING

LIDAR-baserade höjdskuggade kartor och isolinjekartor framställdes främst för att an-
vändas som illustrationer och underlag för presentation av de arkeologiska resultaten. 
Dessa detaljerade LIDAR-kartor har varit viktiga bland annat för att identifiera och ni-
våbestämma fornstrandlinjer såsom strandvallar och erosionshak. Figur 3 och 4 visar 
sådan kartering i närområdet till Lussabacken norr.

STRANDLINJER

För att försöka bestämma medelvattennivån för Littorinahavets högsta nivå har strand-
linjerna vid Lussabacken varit viktiga (figur 3 & 4). Detta då fornstränderna här under 
Littorinatid varit väl skyddade från den kraftigaste vågpåverkan, som var från öster och 
sydost. Iakttagelser på denna lokal och dess omgivningar har varit viktig för etablering 
av fornstrandnivåer för Listerlandet. Krönet av Lussabacken är kraftigt avplanat och dess 
plana överyta har eroderats och formats av kraftig vågpåverkan till en avplanad flack 
och centralt något högre yta. Korrelation till strandvallssekvensen på Listers huvud 10 
km åt sydost visar att Baltiska Issjön, som format de nedre senglaciala strandvallarna på 
Listershuvud (Svensson 1989, 1991), också har omformat Lussabackens krön.

De yngre faserna av strandförskjutningen har mestadels även de lämnat spår i morfo-
login och stratigrafin på Lussabacken norr. Tydligast är ett distinkt strandhak i den syd-
västra delen av området från Littorinahavets transgressionsmaximum (vid B strax väster 
om Lussabackens krön i figur 3, och foto i figur 4). Övre delen av strandhakets fot har 
mätts in på 8,3 m ö h. I strandhakets förlängning åt norr följer en vacker låg strandvall 
med fotnivåer runt 7,7 m ö h och krön på 8,4 m ö h (A strax norr om Lussabackens krön i 
figur 3). I övergångsområdet mellan hak och strandvall finns även en ispressad blockrand. 
En sammanställning av de viktigare inmätningarna av strandlinjer visas i tabell 1. OSL-
dateringar av sandlager bildade under de olika havsskedena har sammanställts i tabell 3.
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Figur 3 Markanta strandlinjer som 
syns i LIDAR-kartan. A: låg strandvall 
på Littorinamax nivå. B: strandhak 
vid nivån för Littorinahavets trans-
gressionsmaxima. D, E & F: strandhak 
från Littorinaskedets regressionsfas, 
troligen sammanfallande med min-
dre deltransgressioner. G: flack diffus 
vallform med okänd ålder, belägen 
på nivå runt dagens havsyta. LIDAR-
data [© Lantmäteriet i2012/892]. 
Skala 1:20 000.

Figur 4 Strandhak längs en sektion 
ca 700 m öster om utgrävningsom-
rådet Lussabacken norr. Fyra dis-
tinkta strandhak syns tydligt, trots 
odling och täktverksamhet. LIDAR-
data [© Lantmäteriet i2012/892].

Tabell 1 Observationer av Littorinahavets högsta strandlinje på lokal Lussabacken norr och dess 
närområde.

Y-koordinat X-koordinat m ö h Morfologisk form Inmätning

6217223 478427 7,70 Strandvall/stranddyn, fot RTK-GPS

6217217 478432 8,39 Vall/stranddyn krön RTK-GPS

6217049 478245 6,26 Yttre del av blockrand RTK-GPS

6217045 478256 7,89 Inre del av blockrand RTK-GPS

6217044 478259 8,28 Inre del av strandhak RTK-GPS

6217105 478269 7,33 Inre del av blockrand RTK-GPS

6217122 478273 6,76 Inre del av blockrand RTK-GPS

6206528 482480 7,23 Strandvallsfot LIDAR
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Som komplement visas observationer av Littorinavallen från en mera skyddad väst-
vänd strand strax väster om Nogersund (figur 6). Här på en rätt flack markyta når vall-
krönet ca 7,8 m ö h och strandvallens yttre fot är belägen ca 7,2 m ö h.

Figur 5 Strandhak utbildat vid Litto-
rinatransgressionens maximum. Det 
stora blocket ligger på strandhakets 
fot. Nedanför ligger block anhopade i 
en diffus rand – frameroderade block 
som kan ha samlats i en blockrand 
genom ispressning vintertid. Fotot är 
taget strax söder om utgrävningsom-
rådet Lussabacken norr och i riktning 
söderut. Foto: Nils-Olof Svensson.

Figur 6 Terrängtvärsnitt tvärs den 
låga västvända Littorinavallen strax 
väster om Nogersund. Strax öster om 
profilen syns den betydligt kraftigare 
klapperstensvall som utbildats i ett 
vågexponerat läge mot öster. LIDAR-
data [© Lantmäteriet i2012/892].
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SIKTANALYSER AV SEDIMENT

Två olika frågeställningar för sedimentavlagringar på denna lokal har försökt besvaras 
genom kornstorleksanalys. Den ena gällde huruvida materialet som avsatts och fyllt igen 
rännorna A67064 och A67390 vid de mesolitiska hyddorna (hydda 24 m fl) var flygsand 
eller vattenavsatt sand. Materialet för de två OSL-dateringar som gett orimligt gamla 
åldrar (labnr 12-010 och 12-011 i tabell 3) bedömdes även vara av intresse att undersöka 
avseende kornstorleksfraktionen. Här var frågeställningen huruvida kornstorleksfördel-
ningen kunde ge en förklaring till provens alltför gamla OSL-dateringar i förhållande 
till de arkeologiska fynden. Hypotesen var att provens glaciala åldrar beror på en mycket 
snabb omlagring av sedimenten från glaciofluviala/glaciala avlagringar till det sandlager 
i vars överyta arkeologiska fynd påträffades. En sådan snabb omlagring där sanden ej 
solexponerats skulle även kunna visa sig som dåligt sorterade sediment.

OSL-provet Vesan 1, pp40052 var taget exakt i underkant av fyndförande lager A15090 
i nordligaste delen av lokal Lussabacken norr (A i figur 10). Här visade siktresultaten en 
moderat sorterad svagt grusig finsand med en kraftigt leptokurtisk kornfördelning (ta-
bell 2). Tolkningen är att provet representerar ett vattenavsatt sediment som inte upp-
visar någon utpräglad sortering.

OSL-provet Vesan 2, pp40053, taget strax intill men något lägre än ovan nämnda 
pp40052, utgörs av en något bättre sorterad, svagt grusig finsand, återigen med en kraf-
tigt leptokurtisk kornfördelning (tabell 2). Tolkningen är att provet representerar ett 
vattenavsatt sediment med en välsorterad karaktär. Dessa två siktanalyser bekräftar att 
avlagringen inte är någon välsorterad sand, avsatt och långvarigt bearbetad i strandzo-
nen, vilket ju gör OSL-dateringarnas avvikande ålder något mer lättförklarad.

Ytterligare två siktade prover från lokal Lussabacken norr härrör från fyllningen i 
en av rännorna vid de mesolitiska hyddorna (A67064) (B i figur 10). Frågeställningen 
här var primärt huruvida proven eventuellt kunde representera vindavsatt flygsand som 
fyllt igen rännan, alternativt ett vattenavsatt lager. Proven benämndes Rännfyllning A 
och Rännfyllning B. Båda proven togs centralt i rännfyllningen och prov B togs ca 10 
cm under prov A.

Prov Rännfyllning A utgjordes enligt siktningen av en unimodalt fördelad moderat 
välsorterad grusig finsand med en kraftigt leptokurtisk kornfördelning (tabell 2, figur 
7). Prov Rännfyllning B utgjordes enligt siktningen även det av unimodalt fördelad 
moderat välsorterad grusig finsand med en kraftigt leptokurtisk kornfördelning (tabell 
2, figur 8 & 9).

Dessa båda snarlika prov tolkas båda representera ett vattenavsatt sediment av en 
ganska välsorterad karaktär. Att sanden avsattes och rännorna fylldes bör därför re-
presentera en vattenståndshöjning av Fornvesans vattenyta, troligen under en tidig fas 
av Littorinatransgressionen. Det är dock fullt möjligt att boplatsytan i anslutning till 

Tabell 2 Kornstorleksfördelning i prover från tidigmesolitiskt lager A15090 (pp40052 och pp40053) och den mellanmesolitiska rännan 
A67064 (Rännfyllning A och Rännfyllning B), samt som ett referensprov flygsand från Yngsjö.

Prov ID Yngsjö, flygsand A15090 A15090 A67064 A67064 
  Vesan  1 pp40052 Vesan 2 pp40053 Rännfyllning A Rännfyllning B

Ursprunglig provvikt 222,3 206 220,3 230 240,3

3000 µm 0 0 0 0 0,3

2000 µm 0,3 1 0,3 1 2

1000 µm 6 3 2 4 6

500 µm 57 8 8 11 12

250 µm 95 27 25 27 33

125 µm 57 141 153 153 143

63 µm 6 22 27 32 41

Finare än 63 µm 1 4 5 2 3
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rännornas utfyllnad tidvis satts under vatten redan innan Östersjöns stigande medel-
vattenyta nått upp över boplatsytan. Vid kortvarigare väderberoende högvattensepisoder 
bör sedi ment kunna ha omlagrats om inte vegetationstäcket på platsen varit heltäckande 
och förehindrat erosion. Vid mikroskopisk analys av sanden visade den sig innehålla 
en stor mängd mikroskopiska träkolspartiklar, något som även visade sig som mörkare 
strimmor i rännfyllningen (jfr figur 15). Detta indikerar att det är sediment från den 
forntida boplatsytan som eroderats och omlagrats som rännutfyllnaden.

För att ytterligare belysa skillnader mellan en flygsand och sedimenten i rännfyll-
ningen siktades även ett referensprov från en väldefinierad flygsanddyn i Yngsjö några 
tiotal km åt sydsydväst. Denna flygsand (tabell 2) visar en helt annorlunda kornstorleks-
sammansättning med tydlig övervikt åt grövre sand och en mesokurtisk korstorleksför-
delning, vilket är typiskt just för vindavlagrad sand (Pye & Tsoar 2009).
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Figur 7 Kornstorleksfördelning i pro-
ver från tidigmesolitiskt lager A15090 
(OSL-prov 1 (pp40052) och OSL-prov 
2 (pp40053).

Figur 8 Kornstorleksfördelning för 
det två proverna från den mellan-
mesolitiska rännan A67064 (Ränn-
fyllning A och Rännfyllning B), samt 
som ett referensprov flygsand från 
Yngsjö.
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Vindavsatta sandkorn uppvisar, speciellt efter upprepade omlagringsepisoder, en 
mycket karakteristisk yttextur med så kallade upturned plates (Pye & Tsoar 2009). För 
att om möjligt finna sandkorn med sådan textur granskades därför sandkorn från både 
rännfyllningen och flygsanddynen i Yngsjö med svepelektronmikroskopi (SEM). Inga 
tydliga sådana kraftigt eoliskt påverkade sandkorn återfanns i rännfyllningen, och i även 
i Yngsjösanden var det svårt att finna sandkorn med denna textur. Detta var dock inte 
oväntat då Pye & Tsoar (2009) främst knyter texturen till intensivt eoliskt påverkade 
sediment, vilket knappast vi kan förvänta oss här. Figur  visar några av sandkornen från 
nedre delen av rännfyllningen som SEM bilder.

Figur 9 Ett par av sandkornen från 
nedre delen av rännfyllningen i 
A67064. Bild C visar ett detaljut-
snitt av sandkornet i bild B. Foton av 
guldbelagda preparat med ett JSM-
5600 SEM mikroskop. Foto: Nils-Olof 
Svensson.

E
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C
B

A

0 25 50 m

N

Figur 10 Läge för OSL-provtagning 
på utgrävningsytan. Röda linjer visar 
gränserna för de avbanade ytorna på 
lokalen. LIDAR-data [© Lantmäteriet 
i2012/892]. Skala 1:1 500.
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OSL-DATERINGAR

I ett försök att datera havsnivåförändringarna direkt på strandavlagringar, som ju här 
förekommer rikligt och ofta i stratigrafiskt urskiljbara enheter, provtogs på lokalen ett 
större antal prov för OSL-datering. Jämför bilaga 11b & 11c i denna volym (analysrap-
porter av Helena Alexanderson, Lunds luminiscenslaboratorium). Flertalet av proverna 
var knutna direkt till arkeologiska kontexter och fynd, exempelvis sand som överlagrade 
en aktivitetsyta, medan andra hade en svagare anknytning till specifika arkeologiska 
lämningar och snarare valdes för att dokumentera havsnivåförändringarna.

OSL-prov grupp A

En första serie OSL-prover, grupp A i figur 10, togs år 2011 och omfattar OSL-prov 40052 
och 40053 (sweref 99 lat long, 0:N56.101040° E14.652520°) (jfr bilaga 11c). Det provtagna 

Figur 11 Provtagning av OSL-prov, 
Carl Persson håller i släggan. Provet 
har arkeologiskt provnummer 40052 
i tabell 3. Foto: Blekinge museum.

Figur 12 Prov före framgrävning, rö-
ret med gul ände är provet med prov-
nummer 40052 i tabell 3. Foto: Ble-
kinge museum.
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lagrets nivå var ca -1,5 m ö h. Proverna togs i nedre delen av en lagerföljd som i botten 
hade en gråvit siltig finsand med enstaka träkolsbitar och fynd av flintor (IP201 och 
202 från AL 15090, se tabell 3). Därovan låg ett lergyttjelager avlagrat i en Littorinavik, 
sedan en vitaktig finsand, möjligen flygsand, och sedan sandig matjord. Provnivån låg 
vid undersökningstillfället något över grundvattenytan under sommartid, men så har 
säkert bara fallet varit efter Vesans utdikning på 1920-talet. Att fyndkontexten skulle 
kunna ha en ansenlig ålder framgick av det litiska materialet vars tekniska drag antydde 
en datering till senpaleolitisk–tidigmesolitisk tid. Proven togs i underkanten av lager 
A15090, som var rikt på flintfynd. Provet 40052 togs exakt i underkanten av det fynd-
förande lagret (figur 11 & 12), prov 40053 togs på en något lägre nivå.

Vad gäller modelleringen av provens vattenhalt under tiden sedan sanden avlagrades 
så låg sanden precis ovanför grundvattenytan vid provtagningen. Denna låga grund-
vattennivå har säkert nåtts först efter den sentida sänkningen och uppodlingen av Ve-
san. Under större delen av tiden sedan avsättningen bedöms därför den provtagna san-
den ha legat under grundvattenytan och då varit vattenmättad.

Åldrar på ca 37000 respektive 56000 år för dessa två prover visar att den provtagna 
sanden inte blivit ordentligt nollställd genom solbelysning i samband med lagrets av-
sättning. Troligen har materialet eroderats och förflyttats under förhållanden som inte 
gav solljus fullt tillträde, kanske under en intensiv storm med grumligt vatten och snabb 
resedimentation. De arkeologiska fynden har i huvudsak återfunnits i övre delen av det 
daterade lagret och har kanske trampats ner en bit.

OSL-prov grupp B

En serie OSL-prover, grupp B i figur 10, togs under hösten 2012 i området med mesoli-
tiska hyddor (jfr bilaga 11b). Dessa prover omfattar provnummer IP201-206 och IP216 
(tabell 3). Syftet med dessa var dels att belysa Littorinatransgressionens förlopp och för-
hoppningsvis även dess regression i anslutning till de arkeologiska kontexterna.

Den andra mesolitiska bosättningsfasen på utgrävningsplatsen återfanns i ett svart 
kulturlager med mycket fynd av bearbetad flinta i anslutning till vad som senare tolkats 
som en hydda (hydda 1) i lager A17600. Prov 201 och 202 är från under respektive mitt 
i lager A17600, prov 203 är precis från ovan det svarta kulturlagret i samma profil (lager 
15750). Fotot i figur 13 visar kulturlagret och hur de tre proven placerats.

Prov 201, beläget på 2,40 m ö h, gav en ålder på 10989±900 f Kr och representerar 
uppenbart inte aktivitetsfasen. Prov 202, beläget på 2,47 m ö h, gav åldern 7089±400 
år f Kr. Dateringen är ganska samstämmig med prov 203, beläget på 2,56 m ö h, som 
hade åldern 7689±500 f Kr. Som beskrivs längre fram har kulturlagret pollenanalytiskt 
kunnat knytas till perioden under eller före Ancylustransgressionen och i så fall har 
OSL-dateringarna gett ett något för sent resultat, kanske på grund av att sandens vat-
tenhalt underskattats.

I en profil i åkerkanten togs prov 204 i finsand under hyddhorisonten (lager A25000), 
dock några meter väster om själva hyddorna (tabell 3 & figur 14). Prov 205 togs i ned-
grävning med kol (A39003) på samma horisont som hyddorna. Det översta provet 206 
togs i täckande grusig sand (lager 102). Provens lägen syns i figur 15. Prov 204, beläget 
på 2,52 m ö h, gav åldern 7589±500 f Kr, vilket är likåldrigt andra OSL-dateringar av 
lagret 17600. Prov 205 togs på 2,65 m ö h och daterades till 4989±300 år f Kr och repre-
senterar därmed en senare aktivitet. Det översta provet 206, beläget på 2,80 m ö h, gav 
en mycket ung ålder på 11±100 år e Kr och bör indikera att den täckande grusiga sanden 
uppkastats nära två meter över medelvattenytan vid något stormtillfälle.

Prov 216 togs i finsand i den nedre delen av fyllningen i rännan A67064, som låg i 
anslutning till de mesolitiska hyddorna. Provet daterades till 4089±400 år f Kr (tabell 
3 & figur 15). Sedimentet som provtogs var, som beskrivits ovan, välsorterat och förhål-
landevis finkornigt. Jämförs provets ålder med strandförskjutningskurvan (jfr figur 16, 
”Rännan”) visar det sig att rännfyllningen har avlagrats på ca 3–4 m vattendjup, vilket 
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är helt överensstämmande med sedimentets karaktär. Frågan är dock varför igenfyll-
ningen av rännan dröjt så pass länge under transgressionens förlopp. Inledningsvis när 
Littorinatransgressionen nått in i Vesanbassängen var detta ett för vågpåverkan mycket 
skyddat läge, där inte alltför mycket sedimentrörelser kan förväntas. Dateringen kan 
indikera att storskalig sedimenttransport längs Vesans östra rand först tog fart i sam-
band med kulminationen av Littorinatransgressionen.

Figur 13 OSL-provtagning, prov 201 
(på fotot anas provröret precis vid 
vattenytan) och 202 är under, res-
pektive mitt i lager A17600, prov 203 
(till höger i fotot) är precis ovan det 
svarta kulturlagret, i lager A15750. 
Foto: Nils-Olof Svensson.

Figur 14 Prov 204 (underst i bild) i 
finsand under hyddhorisonten (la-
ger A25000), några meter väster om 
själva hyddorna i en profil i åkerkan-
ten. Prov 205 togs i en nedgrävning 
med kol (A39003) på samma horisont 
som hyddorna och överst i bild prov 
206 som togs i täckande grusig sand 
(lager 102). Foto: Nils-Olof Svensson.
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OSL-prov grupp C

De två OSL-proverna som ingår i grupp C, provnummer 212 och 213 (figur 10), togs un-
der hösten 2012 i den östliga profilen i norra delen av lokalen, i sandlager under fynd-
insamlingsområdet/lager A33479. Prov 212 togs på nivån 3,19 m ö h och analysen gav 
åldern 9889±900 f Kr (tabell 3, figur 16 & bilaga 11b). Dateringen visar att lagret pre-
daterar Ancylustransgressionen. Områdets strandförskjutningshistoria (Berglund & 
Björck 1994) omöjliggör att lagret bildats före Baltiska Issjöns tappning. Lagret som da-
terats bör därför ha bildats i Preboreal tid, medan det direkt överlagrande lager A33479 
pollenanalytiskt visats ha en pollenflora som var yngre än Ancylustransgressionen (se 
avsnittet Pollenanalyser).

Prov 213 togs på en något högre nivå, 3,52 m ö h, i en grusig sand (lager 102), i samma 
profil som prov 212, direkt ovanför lager A33479. Detta senare prov gav åldern 389±100 
f Kr. Detta sena prov kan vid första påseende tyckas vara dåligt överensstämmande med 
strandförskjutningskurvan (figur 19), men avlagringens karaktär med inslag av grus till-
sammans med dess läge i sluttning (figur 10) gör det troligt att den kan ha avsatts i sam-
band med storm och högvatten. Dess nivå på drygt två meter över medelvattenytan är 
då helt i överrensstämmelse med lagrets OSL-ålder. Överensstämmelsen är dessutom 
relativt god med provet 206 som togs i samma lager (lager 102), 55 m väster om prov 213.

Figur 15 Prov 216 (Rännan, V del i ta-
bell 3) togs i finsand i fyllningen i rän-
nan A67064. Foto: Nils-Olof Svens-
son.

Figur 16 Nordöstra delen av under-
sökningsområdet inom Lussabacken 
norr. Prov 212 togs på 3,19 m ö h, prov 
213 togs på 3,52 m ö h. I mitten av bil-
den ses det tunna grå och fyndfö-
rande lagret (fyndinsamlingsområ-
det) A33479 mellan proverna. Foto: 
Nils-Olof Svensson.
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OSL-prov grupp D

OSL-proverna i grupp D omfattar provnummer 210 och 211 (figur 10 & 17). Provet 210 
togs i botten av en provgrop och provet 211 något högre upp i provgropens sandlager 
(båda stratigrafiskt under lager 104) (jfr bilaga 11b). Det undre av dem, prov 210 på 5,92 
m ö h, gav en hög ålder och indikerar inblandning av gammalt glacialt material (tabell 
3). Provet 211, beläget på 6,20 m ö h, gav åldern 4389±600 år f Kr, vilket både nivåmäs-
sigt och tidsmässigt stämmer väl överens med Littorinatransgressionens maximum.

OSL-prov grupp E

Proverna i grupp E, nummer 207, 208 och 209, togs i sandlager på olika nivåer i under-
sökningsområdets södra del i förhoppning att kunna datera Littorinatransgressionens 
kulmination (figur 10 & bilaga 11b). Provserien togs i en vertikal profilgrop (ruta 6149) 
(figur 18), mitt under eller i vad jag tolkar som Littorinavallen. Prov 207 togs i en nedre 
sand (ej Intrasis-registrerat lager mellan steril morän och lager 104), prov 208 togs högre 
upp i järnfärgad sand (lager 104) och prov 209 endast 10 cm under avbanade ytan (lager 
105). Provet 207, beläget på 7,63 m ö h, daterades till 8189±500 f Kr, provet 208, beläget 
på 7,86 m ö h, daterades till 5389±400 f Kr och provet 209, beläget på 8,03 m ö h, date-
rades till 5889±600 f Kr (tabell 3).

Figur 17 Provet 210 togs i botten av 
en provgrop och provet 211 något 
högre upp i provgropens sandlager 
(båda stratigrafiskt under lager 104). 
Prov 210: 5,92 m ö h och 211: 6,2 m ö 
h. Foto: Nils-Olof Svensson.

Figur 18 Provserien grupp E, prov-
erna 207, 208 och 209, togs i en profil-
grop i södra delen av undersöknings-
området. Prov 207: 7,63 m ö h, prov 
208: 7,86 m ö h och prov 209: 8,03 m 
ö h. Foto: Nils-Olof Svensson.
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Figur 19 OSL-dateringar relativt 
strandförskjutningen. Strandför-
skjutningskurva efter Berglund & 
Sandgren 2010, med nivåerna modi-
fierade något för att passa Lister-
landets lägre landhöjningstakt (se 
Svensson 2015).

Tabell 3 OSL-dateringar av prover från Lussabacken norr, analyserade vid Lunds luminiscenslaboratorium. Dateringarna med Labnr 12-010 
och 12-011 rapporteras i bilaga 11c, medan de övriga rapporteras i bilaga 11b. 

Labnr Grupp Provnr Kontext m ö h Ålder (Ka) År f/e Kr År ± Vattenhalt %

12-010 A 40052 A15090, undre del -1,5 39±3 -36989 3000 22

12-011 A 40053 A15090, undre del -1,5 58±4 -55989 4000 24

12020 B IP201 Under A17600 2,4 13±0.9 -10989 900 13

12021 B IP202 I A17600 2,47 9,1±0.4 -7089 400 18

12022 B IP203 A15750 (ovan A17600) 2,56 9,7±0.5 -7689 500 17

12023 B IP204 Under A25000 2,52 9,6±0.5 -7589 500 22

12024 B IP205 A39003 2,65 7±0.3 -4989 300 17

12025 B IP206 Lager 102 2,8 2±0.1 11 100 13

12026 E IP207 Ruta 6149, mellan lager 104 & morän 7,63 10,2±0.5 -8189 500 25

12027 E IP208 Ruta 6149, lager 104 7,86 7,4±0.4 -5389 400 19

12028 E IP209 Ruta 6149, lager 105 8,03 7,9±0.6 -5889 600 18

12029 D IP210 Profilgrop, under lager 104 5,92 17,8±1.4 -15789 1400 28

12030 D IP211 Profilgrop, under lager 104 6,2 6,4±0.6 -4389 600 22

12031 C IP212 Under A33479 3,19 11,9±0.9 -9889 900 15

12032 C IP213 Lager 102 3,52 2,4±0.1 -389 100 12

12035 B Rännan, V del; IP216 A67064 3 6,1±0.4 -4089 400 26

DIATOMÉANALYTISKT BELAGDA STRATIGRAFISKA ENHETER

För att redan under grävningarnas gång klargöra de stratigrafiska enheternas avlag-
ringsmiljö gjordes under fältfasen några mindre omfattande diatoméanalyser av några 
olika sandlager i norra delen av utgrävningsytan. Analys av ett prov invid gropen A1746 
(från lager A15750, som överlagrade A17600) innehöll diatoméer indikerande saltvatten, 
främst fragment av Campylodiscus clypeus (figur 20). Lagret var följaktligen avsatt sedan 
Östersjön blivit salt och i samband med Littorinatransgressionen.
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Ca 20 m sydväst om en förmodad fiskeanläggning, belägen längst i norr på under-
sökningsytan, undersöktes ett prov från ett stratigrafiskt underliggande sandlager, lager 
A15090. Här saknades däremot helt salinitetsindikerande diatoméer, medan ett fåtal 
sötvattenformer visade trolig avlagring före Östersjöns saltvattensskede.

POLLENANALYSER

Komplexiteten i avlagringarna på Lussabacken norr var omfattande och vid slutunder-
sökningen påträffades flera oväntade aktivitetsfaser längre ned i lagerföljderna än förvän-
tat. Pollenanalyser genomfördes i fem olika arkeologiska kontexter på utgrävningsytan.

Den andra mesolitiska bosättningsfasen (A17600).

En oväntad aktivitetsfas återfanns i ett mycket sent skede av undersökningen, som ett 
svart mycket kolrikt lager, A17600. Lagret var begravt under transgressionssand, i vil-
ken det fanns rikliga spår efter en senare bosättning (lager A15750/A25000). På foton av 
den igenfyllda rännan ses även lager A17600, mitt i lagerföljden, och nedgrävningen för 
rännan har precis nått ner till det (figur 26 och 27). En mindre del av A17600 var rikt 
fyndförande och har i efterhand kunnat tolkas som en hydda (hydda 1).

Två pollenprov, uttagna ur större påsar med makrofossilprov har analyserats (PM41039 
och PM41040). Proven togs i området som var rikt på flintfynd i övre respektive undre 
delen av lager A17600, PM41039 (prov A) och PM41040 (prov B). Pollenbevaringen 
var mycket dålig och visar för båda proven stor dominans för tall och framförallt orm-
bunkssporer (figur 21 & tabell 4). Proven var sinsemellan så lika till sitt fossilinnehåll 
att jag beskriver och diskuterar dem tillsammans.

Trädpollenfloran var mycket fattig, i princip fanns bara tall och enstaka hasselpol-
len. Ett almpollen och två hasselpollen kan kanske representera långflykt eller att dessa 
tidigt invandrade arter etablerat sig i regionen. Mycket påtaglig är däremot örternas och 
gräsens stora förekomst i en, trots allt, ganska artfattig pollenflora. Gräs och lite starr i 
procentvärden på 15–35 , i kombination med en så stor pollenproducent som tall, tyder 
på större gräsmarksområden i omgivningen. Ett intressant inslag är ormbunkssporer av 
Lastrea dryopteris-typ. Dessa sporer, från ormbunken ekbräken, är ett mycket typiskt 
inslag i prover från preboreala lager (Svensson 1989).

Figur 20 Fragment av Campylodiscus 
clypeus från sandlager (lager A15750) 
på lokal Lussabacken norr. Foto: Nils-
Olof Svensson.
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Örtpollenfloran är även den mycket enahanda, säkert till en del på grund av dålig 
pollenbevaring, med nästan uteslutande pollen från korgblommiga växter. Främst är 
det pollenkorn av Liguliflorae-typ, ett mycket tåligt pollen, vars främsta representant 
är maskrosor, men ett större antal arter ingår i gruppen. Som väl känt är ju maskrosor 
kraftigt kvävegynnade och innan jordbruk och gödsling tog fart lär de främst ha före-
kommit på stränder, som ju både ger en solexponerad och kväverik miljö. En annan 
grupp växer som än mer uppskattar strandmiljöer är mållor, Chenopodiaceae, dessa ly-
ser här med sin frånvaro vilket är lite anmärkningsvärt.

Tabell 4 Analysresultat för de två proverna i det svarta kulturlagret i anläggning A17600. Det övre provet är PM41039 och det undre PM41040. 
Värden anges i % av terrestriska pollen.

   PM41039   PM41040  

  count  % count  %

Betula – björk   11 3,0 8 1,9

Pinus – tall   163 44,7 257 60,8

Ulmus – alm   2 0,5  0,0

Corylus – hassel    0,0 2 0,5

Ericaceae ospec. – obest. ljungväxter   1 0,3  0,0

Poaceae ospec. – vildgräs   124 34,0 59 13,9

Cyperaceae – halvgräs   19 5,2 14 3,3

Lactucoideae – maskros, fibblor   45 12,3 81 19,1

Anthemis-typ – nysört, prästkrage mm    0,0 2 0,5

Pollensumma   365 365,0 423 423,0

Polypodiaceae ospec. – obest. ormbunkar   172 31,2 108 20,1

Lastrea dryopteris-typ – ekbräken   9 1,6 2 0,4

Pteridium aquilinum – örnbräken   2 0,4  0,0

Lycopodium clavatum-typ   3 0,5 4 0,7

Sphagnum – vitmossa   48 10,9 11 2,4

Trilet verrucat – mosspor   16 3,6 6 1,3

Bothrycoccus – grönalg   10 2,3 9 2,0

Kolpartiklar> 10 µm   34 100 98,9 62 000 99,3

Figur 21 Pollendiagram för de två 
proverna i det svarta kulturlagret i 
anläggning A17600. Det övre provet är 
PM41039 och det undre PM41040. Vär-
den anges i % av terrestriska pollen. 
Notera att staplarnas runda ändar 
överdriver värdena, korrekt värde 
ligger där stapelns runda ände börjar.
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En spännande tanke är om pollenfloran snarare speglar växtmaterial som ingått i 
hyddkonstruktionen – kanske insamlat hö som golv eller takbeläggning. En liten hake 
med denna tolkning är dock den höga frekvensen tallpollen, varifrån kommer de då?

Bland de många mikroskopiska träkolsfragmenten i lagret hittades en typ av träkol 
jag tidigare inte noterat. Det var iögonfallande kolbitar med diagonalt korsande fiber-
system (figur 22). De skenbart korsande fibrerna är snarare en helixformad struktur, 
uppkommen genom att fibrerna formats i en spiral. Sådana uppstår ofta när barrträd 
växer under tryckbelastning och bildar kompressionsved, troligen som del i en process 
att förstärka grenen eller stammen.

Slutsatsen av denna pollenanalys är att lagret dels varit mycket väl förseglat mot in-
filtrerande pollen, dels att det är av en mycket ålderdomlig karaktär som i allt överens-
stämmer med senare delen av preboreal pollenzon, efter att tall invandrat. Det är alltså 
pollenanalytiskt helt klart att lagret kommit på plats före tiden för Ancylustransgres-
sionen och då det var beläget på låg nivå, runt 1–2 m ö h, är det Ancylustransgressionen 
som deponerat den första sandpacken ovan lagret.

Det grå mesolitiska lagret (A33479)

Ett grått lager (A33479) med mesolitisk flinta fanns i områdets norra del, invid den östra 
schaktkanten. Ett pollenprov togs i lagret (P1004574) och ett prov tog i det stratigrafiskt 
underliggande sandlagret (P1004575). Båda proven pollenanalyserades (figur 23 & tabell 
5). I båda var pollenbevaringen mycket dålig. Det undre provet hade en trädpollenflora 
som överensstämmer med senboreal pollenzon, alltså med hassel och al och en början till 
ädellövskogsarter, här främst några lindpollen. Några örtpollen hittades och bestämdes 
till vitsippa, glim och vänderot samt ganska många korgblommiga av Liguliflora-typ.

Figur 22 Två mikroskopiska kolbitar 
med till synes diagonalt korsande 
fibersystem som egentligen utgör 
en helikoid struktur där fibrerna ar-
rangerats som en spiral runt ett kärl. 
Troligen härrör dessa från kompres-
sionsved från barrträd, kanske vind-
pinade grenar på en tall. Foto: Nils-
Olof Svensson.
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Pollenprovet därovan, i det grå lagrets översta del (P1004574) innehöll en högre an-
del ädellövskogspollen, främst lind men domineras ändå helt av tall. Intressant är det 
stora antalet sporer av örnbräken, en art som gynnas av röjning och bränning. I detta 
prov återfanns även väldigt mycket träkolspartiklar.

Tabell 4 Analysresultat för de två proverna i respektive strax ovan det grå lagret A33479. Värden anges i % av terrestriska pollen. 

  3,50 m ö h   3,33 m ö h  

  P1004574   P1004574  

 count  % count  %

Betula – björk 53 11,3 6 4,7

Pinus – tall 273 58,1 57 44,5

Ulmus – alm 1 0,2  0

Quercus – ek  0 2 1,6

Alnus – al 12 2,6 18 14,1

Tilia – lind 58 12,3 4 3,1

Picea – gran  0 1 0,8

Corylus – hassel 55 11,7 12 9,4

Calluna vulgaris – ljung  0 1 0,8

Poaceae ospec. – vildgräs 9 1,9 12 9,4

Cyperaceae – halvgräs 7 1,5 1 0,8

Caryophyllaceae ospec. – nejlikväxter 1 0,2  0

Silene vulgaris-typ  0 1 0,8

Anemone-typ – vitsippa  0 2 1,6

Geranium-typ – näva 1 0,2  0

Valeriana-typ – Vänderot  0 1 0,8

Lactucoideae – maskros, fibblor  0 8 6,3

Cirsium – tistlar  0 1 0,8

Artemisia – gråbo, malört  0 1 0,8

Pollensumma 470   128  

Polypodiaceae ospec. – obest. ormbunkar 31 6,6 25 18,5

Polypodium vulgare-typ – stensöta 1 0,2  0

Pteridium aquilinum – örnbräken 16 3,4 1 0,7

Lycopodium clavatum-typ  0 3 2,2

Ophioglossum-typ – ormtunga  0 1 0,7

Sphagnum – vitmossa  0 1 0,1

Trilet verrucat – mosspor 2 0 6 0,8

Kolpartiklar> 10 µm 4 700 90,9 620 82,8

Figur 23 Pollendiagram för de två 
proverna i respektive strax ovan det 
grå lagret A33479. Värden anges i 
% av terrestriska pollen. Notera att 
staplarnas runda ändar överdriver 
värdena, korrekt värde ligger där sta-
pelns runda ände börjar.
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Hydda 26

Några pollenprov från golvlagret i hydda 26, A34901, provtagna av arkeologer under 
utgrävningen har analyserats (figur 24 & 25, tabell 6). Pollenkornen var i några av pro-
ven förhållandevis väl bevarade vilket är ovanligt för denna typ av terrestriska miljöer. 
Innehållet i proven präglas framförallt av en mycket hög mängd av mindre träkolspar-
tiklar, vid pollenprepareringen avskildes inga kolbitar större än 0,25 mm och i huvudsak 
var partiklarnas storlek under 50 μm, vilket kan indikera mekanisk nedkrossning när 
de inkorporerats i ett golvlager. Det var förhållandevis stor variation mellan proven vad 
gäller deras pollenhalt, pollenbevaring och artrikedom. De undre proven var mycket 
pollenfattiga med extremt hög andel kolpartiklar och kan troligen indikera eldning där 
pollenen bränts bort snarare än en golvyta. Prov 4 och 5 var däremot betydligt mer rika 
på pollen med en välbevarad och diversifierad pollenflora karakteristisk för Atlantisk 
tid med stort inslag av ädellövskog och dess karaktärsarter såsom mistel och murgröna 
(figur 24). Ingen pollentyp synes överrepresenterad på något vis indikerande använd-
ning av pollenspridande blommor i huset.

Figur 24 Mistelpollen från golvlager 
i hydda 26. Foto: Nils-Olof Svensson.

Figur 25 Pollendiagram från golv-
lager och raseringslager i hydda 26, 
A34901. Värden anges i % av terrest-
riska pollen. Notera att staplarnas 
runda ändar överdriver värdena, kor-
rekt värde ligger där stapelns runda 
ände börjar.
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Rännan invid hydda 26 (A 67064)

I den vita sand som utgjorde fyllning i den mellanmesolitiska rännan A 67064 provtogs 
en serie pollenprover (figur 26). Ett av proven togs 27 cm över schaktets botten i figur 27, 
i nedre delen av rännfyllningen, 5 cm ovan gränsen mellan rännfyllning och ursprung-

Tabell 5 Analysresultat från golvlager och raseringslager i hydda 26, A34901. Värden anges som råvärden och som % av summa terrest-
riska pollen.

Djup  0,246 0,246 0,262 0,262 0,351 0,351 0,401 0,401 0,587 0,587

Prov Hy3  Hy2  Hy1  Hy5  Hy4  

 Count % Count  % Count % Count % Count %

Betula – björk 99 10,8 30 4,8 2 1,7 7 3,9 5 5

Pinus – tall 214 23,4 324 52,2 71 60,7 97 54,5 48 47,5

Sorbus-typ – rönn 1 0,1  0  0  0  0

Ulmus – alm 62 6,8 85 13,7 2 1,7 15 8,4 2 2

Quercus – ek 110 12 35 5,6 3 2,6 10 5,6 1 1

Alnus – al 127 13,9 34 5,5 2 1,7 2 1,1 6 5,9

Tilia – lind 105 11,5 36 5,8 17 14,5 7 3,9 5 5

Fraxinus – ask 1 0,1  0  0  0  0

Hedera helix – murgröna 3 0,3 2 0,3  0  0  0

Viscum 2 0,2 1 0,2 1 0,9  0  0

Corylus – hassel 64 7 42 6,8 13 11,1 30 16,9 19 18,8

Calluna vulgaris – ljung 1 0,1 1 0,2  0  0  0

Poaceae ospec. – vildgräs 79 8,6 17 2,7 2 1,7 6 3,4 11 10,9

Phragmites-typ 4 0,4 3 0,5  0  0  0

Cyperaceae – halvgräs 7 0,8 4 0,6 3 2,6 2 1,1  0

Cannabis-humulus-typ, humle eller hampa 4 0,4 1 0,2  0  0  0

Urtica dioica – brännässla 1 0,1  0  0  0  0

Chenopodiaceae – mållväxter 3 0,3  0  0  0  0

Cerastium fontanum-typ – arv och narv 0 1 0,2  0  0  0 

Ranunculus acris-typ – smörblommor mm 4 0,4  0  0  0  0

Sinapis-typ – nagelört, åkersenap, ängsb 2 0,2  0  0  0  0

Veronica-typ 2 0,2  0  0  0  0

Fabaceae ospec. – obest. ärtväxter 1 0,1  0  0  0  0

Epilobium angustifolium-typ – mjölkört 1 0,1  0  0  0  0

Apiaceae typ II – flockblomstriga typ II 1 0,1  0  0  0  0

Angelica palustris-typ 1 0,1  0  0  0  0

Galium-typ – måror 4 0,4  0  0  0  0

Plantago coronupus – strandkämpe 1 0,1  0  0  0  0

Lactucoideae – maskros, fibblor 0 3 0,5  0 1 0,6 2 2 

Aster-typ – korsört, hästhov mm 5 0,5 1 0,2  0  0  0

Artemisia – gråbo, malört 0 1 0,2 1 0,9 1 0,6 2 2 

Pollensumma 916 916 621 621 117 117 178 178 101 101

Polypodiaceae ospec. – obest. ormbunkar 3 0,3 19 3 11 7,7 5 2,7 14 12,2

Polypodium vulgare-typ – stensöta 0  0 14 9,9 2 1,1  0 

Pteridium aquilinum – örnbräken 2 0,2  0  0  0  0

Lycopodium annotinum-typ – revlummer 0 1 0,2  0  0  0 

Lythrum–typ 1 0,1  0  0  0  0

Sparganium erectum - stor igelknopp 2 0,2  0  0  0  0

Typha latifolia-typ – kaveldun 2 0,2  0  0  0  0

Sphagnum – vitmossa 2 0,2  0  0 2 1,1  0

Trilet verrucat – mosspor 0 1 0,2 9 7,1 4 2,2  0 

Kolpartiklar> 10 um 646 41,4 3371 84,4 11613 99 23812 99,3 15610 99,4
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lig grövre och svagt brun sand. Pollenkornen uppvisade som brukligt vid markprofiler 
ganska dålig pollenbevaring (tabell 8). Trädpollen domineras, som vanligt i området, 
av tall men lövträd av ädellövskog var mycket framträdande och även ett pollenkorn av 
murgröna (Hedera) påträffades. Ett antal ljungpollen påträffades i provet visar förekom-
sten av ett lite öppnare område, kanske en strandzon, där ljungen kunnat växa. Gräs-
pollen förekommer frekvent och visar även de närområdets öppna karaktär. Örtpollen 
återfanns mycket sällan och vanligast av malörtssläktet, även det indikerande ett öppet 
troligen strandnära område. Som vanligt återfanns lite ormbunkssporer. Utöver pollen 
karaktäriserades provet av mikroskopiska träkolspartiklar – och riktigt många sådana, 
ofta som rätt stora fragment. På samma nivå som pollenprovet togs slogs även ett rör in 
för OSL-provtagning.

Figur 26 En av de mesolitiska rän-
norna (A 67064). Den ljusa sanden 
har fyllt ut rännan. De mörka sli-
rorna visar sig vid mikroskopanalys 
vara stråk med kolhaltig sand. Foto: 
Nils-Olof Svensson.

Figur 27 Lagerföljden i rännan, an-
läggning A 67064. Provtagning har 
skett strax höger om tumstocken. 
Foto: Nils-Olof Svensson.
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Min tolkning av lagerföljden (tabell 7) är att rännorna fyllts ut med sand som svallats 
fram från överytan på boplatsytan och i samband därmed har framvaskat mikroskopiskt 
kol anrikats i slirorna (figur 27–28). Som framgår under avsnittet om OSL-dateringar 
har rännfyllningen daterats till 4089±400 år f Kr, vilket indikerar att rännan slutgiltigt 
fyllts ut med sand i samband med Littorinatransgressionens kulmination, alltså ganska 
lång tid efter att Littorinatransgressionen nått över nivån för platsen.

Tabell 6 Lagerföljd uppmätt i västra delen av rännan, anläggning A 67064, se foto i figur 27. Angivna 
nivåer anges utifrån dikesbotten.

38–21 cm Finsand, vitgrå med brunsvarta strimmor. Överytan är avbanad och framrensad. 

21–17 cm Mellansand gulaktigt grå.

17–14 cm Mellansand, mörk, nara svart av sot och kol. 

14–12 cm Mellansand, lätt humusfärgad, mörkt brungrå. 

12cm–0 cm Grov sand, välsorterad brungrå.

Tabell 7 Analysresultat med absoluta pollenvärden för provet från nedre delen av rännfyllning i 
anläggning A67064.

 A67064, P4

Betula – björk 42

Pinus – tall 115

Quercus – ek 28

Alnus – al 24

Ulmus– alm 19

Tilia– lind 21

Corylus – hassel 19

Calluna vulgaris – ljung 5

Poaceae ospec. – vildgräs 22

Cyperaeae – starr 1

Artemisia – gråbo, malört 2

Lycopodium annotium 3

Polypodiaceae sp – ormbunkar 18

Kolpartiklar 10–70 um 16560

Kolpartiklar >70 um 828

Figur 28 Skärvstenshögen i södra 
delen av undersökningsområdet un-
der utgrävning. Foto: Nils-Olof Svens-
son.
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Skärvstenshögen (A15500)

Vid besök på utgrävningen den 4/7 2011 provtogs bottenlagret under skärvstenshögen 
(lager A18010) med ett pollenprov i övre delen av lagret och ytterligare ett i lagrets ned re 
del. Detta lager såg i fält ut som en äldre markyta, mörkare humusfärgad, som begravts 
vid konstruktionen av skärvstenshögen (figur 28). Avsikten med provtagningen var att 
i en för senare påverkan sluten lagerföljd få miljöinformation om vegetationen i närom-
rådet under högens konstruktion.

Pollenfloran visade sig vara rätt påverkad av pollenförstöring, speciellt i det övre pro-
vet, och dominerades helt av ormbunkssporer av Polypodiaceae-typ, alltså inte örnbräken 
eller stensöta (figur 29 & tabell 9). Någon bra förklaring till uppträdandet av dessa sporer 
annat än att ormbunkar vuxit på platsen har jag svårt att se om nu inte ormbunksblad 
varit använda för inbäddning av maten under tillagning med skärvsten i kokgrop och 
att sen både sten och ormbunksblad kastats i röset. En faktor som eventuellt kan tala i 
denna riktning är sporernas utseende som inte är hyalint genomskinliga utan med en 
ljusare brun färg. Pollenkorn som värmepåverkats vid eldning får just en lite brunare 
ton, och dessutom krymper de och får en förtjockad pollen vägg. Ormbunkssporer är 
dock lite annorlunda än pollen och jag vet inte hur deras utseende påverkas av krafti-
gare värmepåverkan.
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Figur 29 Pollendiagram för prover 
från skärvstenshögen (A15500).

Tabell 8. Analysresultat med absoluta pollenvärden och procentvärden för proven från skärvstens-
högen (A15500).

  Prov A 8 cm %  Prov B 5 cm %

Betula – björk 61 28,6 5 25,0

Pinus – tall 9 4,2 2 10,0

Quercus – ek 2 0,9  0,0

Alnus – al 63 29,6 6 30,0

Tilia – lind 52 24,4 5 25,0

Corylus – hassel 13 6,1 1 5,0

Poaceae ospec. – vildgräs 5 2,3  0,0

Lactucoideae – maskros, fibblor 4 1,9  0,0

Artemisia – gråbo, malört 2 0,9  0,0

Pollensumma 213 213 20 20,0

Polypodiaceae ospec. – obest. ormbunkar 4 1,1 1 3,7

Polypodium vulgare-typ – stensöta 159 42,3 6 22,2

> 10 µm 1185 84,8 187 90,3

obest pollen 2 0,9 1 5,0
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Sammanfattande beskrivning och tolkning av 
områdets geologi och lagerföljder

Basen för undersökningsområdets topografi och jordartsutbredning är den berg-
grundskulle som utgörs av Lussabacken. Berggrunden i Lussabacken (Kornfält & Berg-
ström 1989; Persson 1995) är en omvandlad vulkanisk mycket finkornig bergart av samma 
slag som Ryssbergets berggrund. De sydligare bergpartierna på Listerlandet är däremot 
bestående av graniter. Både bergpartiet i Lussabacken och de sydliga bergknallarna på 
Listerlandet är framvittrade restberg som redan existerade under Kritatiden.

Under den senaste glaciationen, och säkert tidigare, har Lussabacken och de andra 
bergknallarna både formats av inlandsisen och pålagrats med moränmaterial, framförallt 
på läsidan, under den aktiva isen. Resultatet har blivit att dessa restberg utgör kärnan i 
långsmala drumliner, i huvudsak orienterade längs med isrörelseriktningen. Under is-
avsmältningsfasen pålagrades ytterligare moränmaterial i form av avsmältningsmoräner 
av luckrare struktur. I de djupgående grävningar som skett i samband med vägbygget 
nåddes morän avlagrad under inlandsisen, och alltså en del av drumlinformen, strax 
söder om undersökningsområdet (figur 30). Moränen här var så hårdpackad och kom-
pakt att den gav avsevärda problem för entreprenören vid grävarbetet.

I samband med isavsmältningen, som här skedde i nära 50 m djupt vatten, avlagra-
des även glaciofluviala avlagringar i smältvattenstråk. En sådan benämnd Ysaneavlag-
ringen återfinnes på jordartskartan, strax nordöst om Lussabacken (Persson 1995), och 
består av sand och grus med en mäktighet på ca 15 m (Persson 1995). Som framgår på 
annat ställe i kapitlet är krönet av Lussabacken kraftigt avplanat av strandprocesser. Att 
dessa strandprocesser inte skapat en kappa av moränblock på Lussabackens krön, utan 
en ganska sten- och blockfri sandyta, visar att materialet stranderosionen skett i inte 
varit morän, utan säkerligen varit en förlängning åt sydväst av Ysaneavlagringen. Den 
stora mängden sand i området runt Lussabacken som lätt kunnat omlagras i samband 
med havsnivåförändringar, har säkerligen kraftigt bidragit både till de komplexa lager-
följderna på utgrävningsområdet och till den bitvis utomordentligt goda bevaringen av 
aktivitets- och bosättningslager.

Lagerföljderna i Vesan har principiellt varit förvånansvärt likartade, i botten återfin-
nes morän med överlagrande varvig lera som avsatts vid och strax efter isavsmältningen 
(ca 14 500 kalenderår BP enligt korrelationer av lervarvskronologin i regionen (Ring-
berg 1971, 1979; Ising 1998) med daterade israndlinjer mm (Ising 2001). Ovan den var-
viga leran återfinnes ibland en tunnare sekvens av icke varvig lera, mäktigast centralt i 
Vesan, annars väldigt tunn. Vid isavsmältningen utbildades vid Baltiska Issjöns strand 
den högsta kustlinjen (HK) i området. Hellberg (1969, 1971) har avvägt HK på Listers-
huvud till 56 m ö h och längs Ryssberget mellan 56 och 60 m ö h.

Svensson (1989, 1991) korrelerar Baltiska Issjöns tappning till strandvallssekvenserna 
på Listershuvud och Hanö (Hellberg 1969, 1971) och anser att tappningen omfattade 
nivåintervallet 17,5 m ö h till 7 m under dagens havsnivå på södra Listerlandet. Denna 
korrelation av tappningen till Listerlandets strandvallssekvenser ger resultat som något 
avviker från tidigare publicerade resultat av Björck (1981) där tappningen i centrala Ble-
kinge förläggs till intervallet 30 till 4 m ö h.

Efter Baltiska Issjöns tappning ner till ca -7 m ö h torrlades områdena runt Vesan, 
men de djupare delarna av Vesanbassängen övergick då till att vara en insjö, först med 
avsättning av siltiga leror som rasade/sköljdes ner från omgivningarna (cf Svensson 1989, 
2000, 2001) sen avsättning av gyttjiga insjösediment. I en skyddad miljö skulle gyttjig 
lera ha avsatts när Ancylussjöns transgression nådde in i Vesan. Under Ancylusskedet 
blev Vesanbassängen del av ett sund med ett mycket utsatt läge i Ancylussjön och de 
äldre avlagringarna spolades i mycket stor utsträckning bort.
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Denna erosionslucka illustreras tydligt i figur 30, där de senglaciala lerorna kraftigt 
eroderats i sluttningen ner mot Vesan. Längre ut i Vesans lagerföljder är spåren av detta 
erosiva skede lite erosionsrester, sand, grus och ibland sten. Det som spolades bort var 
både sjösedimenten avsatta i vesanbassängen liksom lagerföljderna avsatta i omgivning-
arnas våtmarker.

Ancylustransgressionen drog in över områden som aldrig tidigare utsatts för svall-
ning. Eftersom omgivningarna torrlades vid Baltiska Issjöns snabba tappning, och därför 
aldrig svallats intensivt, så fanns det i landskapet stora mängder lösa lätteroderade avlag-
ringar avsatta i samband med isavsmältningen. Dessa lösa avlagringar flyttades snabbt 
och effektivt av den stigande Ancylussjön och avlagrades dels som en på stranden uppkas-
tad strandvall, dels som sand och grusrevlar samt flacka sedimentbankar, alla de senare 
avsatta under vattenytan. Även om dessa väldigt stora Ancylustida depositioner av sand 
och grus på ytan senare omformats av Littorinahavet utgör de säkerligen merparten av 
svallsandslagerföljderna längs hela sträckan som dagens E22 löper på över Listerlandet.

I samband med Ancylussjöns omformning av landskapet på nivåer under ca 5 m ö h 
har även mycket av tidigare markytor antingen eroderats eller överlagrats med sand och 
grus. Organiska avlagringar, som torv och gyttja från tiden före Ancylustransgressionen 
har i stor utsträckning spolats bort – nästan två tusen års sediment i Vesan bassängen 
är försvunna.

I samband med Littorinatransgressionen eroderades Listerlandet ytterligare och sedi-
menten i Vesanbassängens grundare delar eroderades, dock inte alls lika grundligt som i 
samband med Ancylustransgressionen. Anledningen till att Vesanområdets lagerföljder 
visar mindre spår av erosion under Littorinaskedet, som ju nådde högre nivåer, kan knap-
past bero på annat än att Vesanområdets öppningar mot havet nu i större utsträckning 
var blockerade av de strandavlagringar och strandrevlar som börjat byggts upp redan 
under Ancylusskedet. Under perioden mellan Ancylus och Littorina transgressionerna 
har Vesan varit en insjö, troligen med en vattennivå någonstans runt -1 till 0 m ö h, och 
med ett smalt, slingrande utlopp förbi utgrävningslokalen Norje Sunnansund.

På några platser, främst Norje Nordansund och Lussabacken norr finns lite rester kvar 
av lager bildade före Littorinatransgressionen, mest sand med kolhaltiga mörkare lager 
med visst organogent inslag och naturligtvis de mer eller mindre ursvallade markytor 
med kulturlager som undersökts arkeologiskt. Därovan finns normalt en lergyttja av-

Figur 30 Lagerföljden i Vesanbas-
sängens östa rand, strax väst om 
Ysane kyrka. I botten av lagerföljden 
ligger en mycket packad och hård 
bottenmorän. Därovan varvig lera, 
underst grå, ovan rödbrun. I bildens 
vänstra hälft syns hur leran eroderats 
och sen, troligen under Littorinaske-
det, pålagrats med en ljusare sand. 
Foto: Nils-Olof Svensson.
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lagrad under Littorinaskedet. Ovan Littorinagyttjan finns mer strandnära oftast sand, 
ibland flygsand som väst Ysane (Lagerås 1999), annars en grundvattenavlagring. Cen-
tralt i Vesan återfinnes istället en gyttja, troligen avsatt under Vesans senaste insjöfas.

Drivtimmer och dateringar

På boplatserna från preboreal/boreal kronozon kan det tyckas vara enkelt att fastställa 
boplatsålder med datering av träkol i arkeologiska kontexter. Ett problem har blivit att 
åldrarna generellt hamnar mitt under transgressionsfasen av Ancylussjön och detta på 
nivåer som bör ha legat under vatten då. Försök att pollenstratigrafiskt undersöka la-
ger knutna till boplatsytorna på lokalen Norje Nordansund (Lokal 13) har visat en sen-
boreal pollenflora, som snarast knyter boplatsen till regressionsfasen efter Ancylustrans-
gressionen.

En förklaring till diskrepanserna i ålder och även lösning på problemet med bo-
platslägen under Ancylussjöns yta är användning av drivtimmer som bränsle. Som känt 
satte Ancylustransgressionen stora beskogade områden under vatten, och drivtimmer 
ansamlades längs stränderna, alternativt sjönk efter ca ett års tid. Detta måste även ha 
hänt i Vesanbassängen och dess omgivningar, så något bidrag med drivved från fjärr-
ran är inte ens nödvändigt. Tidens tand har säkert under transgressionsfasen tagit på 
stockarna men nya tillkom efterhand och allt följde med transgressionen uppåt som en 
timmerbröte på stranden (figur 31). Att detta verkligen hänt visas på många platser runt 
södra delen av Östersjön där begravda timmerbrötar, stockar eller wood peat hittas under 

Figur 31 Drivtimmer. Foto: www.
freeimages.co.uk.
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transgressionssediment både från Ancylustransgressionen och Littorinatransgressionen 
(Lundqvist 1965; Persson 1978; Svensson 1989). Från Gotland har Svensson (1989) sam-
manställt dateringar knutna till Ancylustransgressionen (figur 32) och diskuterar att de 
dateringar som gjorts på begravda torvlager ofta ger en för ung ålder på grund av föro-
rening från nedvuxna rötter. Åtta dateringar på begravt timmer faller inom intervallet 
9800–8800 C14 år BP med medelvärdet 9250 BP, kalibrerat till 8500 f Kr. Bortser man 
från den yngsta av dessa dateringar synes transgressionen, enligt drivtimmerdateringar, 
vara avslutad ca 9000–8900 C14 år BP, kalibrerat till ca 8100 f Kr.

För dåtidens innevånare, som ju gärna bodde i strandläge, måste detta ha varit en 
fantastisk resurs, och tills timret förmultnat fanns rimligen ingen anledning till ved-
insamling i skogarna, om inte resterande timmer var för grovt att hantera. Kanske är 
det därför även stolphålen i hyddorna på Lussabacken norr indikerar grovt timmer – det 
kanske bara låg fina stockar färdiga att använda strax intill.

Utöver under Ancylusfasen är det troligt att drivtimmer ansamlats på stränderna och 
rimligen nyttjats som bränsle även under Littorinatransgressionen. Detta upp repades 
rimligen vid varje deltransgression, då tidigare beskogade områden åter satts under vat-
ten.

Figur 32 Dateringar från avlagringar 
knutna till Ancylustransgressionen 
på Gotland. Från Svensson 1989. Ål-
dern 9250 BP motsvarar efter kalibre-
ring ca 8500 f Kr och åldern 8700 BP 
motsvarar 7800 f Kr.
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Lussabacken norr
Inför byggandet av den nya vägen E22 mellan Sölve och Stensnäs i västra Blekinge 
utfördes 2011 arkeologiska undersökningar på flera lokaler. Utförare av undersökning-
arna var Blekinge museum i samarbete med Kalmar läns museum, Sydsvensk Arkeo-
logi, Kulturparken Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. 

På lokalen Lussabacken norr, ca en kilometer norr om Ysane, undersöktes en 
16 140 m2 stor yta som berörde boplatslämningar från tidig- och mellanmesolitikum, 
mellanneolitikum och yngre järnålder, en skärvstenshög och ett härdområde från 
bronsålder samt odlingslämningar från järnålder och historisk tid.

Koncentrationer av slagen flinta visade att det funnits hyddor på platsen under 
tidig mesolitisk tid, mellan ca 8700 och 8250 f Kr. Flintan från den äldsta kontexten har 
arkaiska drag och tillhör teknologiskt sett en senpaleolitisk tradition. Från mellan-
mesolitisk tid, ca 6500–6200 f Kr, påträffades sex välbevarade hyddlämningar och två 
långsmala rännor, tolkade som förtöjningsplatser för kanoter.

Den mellaneolitiska boplatsen utgjordes av kulturlager, gropar och härdar samt 
spår av ett par hyddor och ett sannolikt mesulahus. Bland fynden märks keramik från 
stridsyxekultur och gropkeramisk kultur. 

Skärvstenshögen från äldre bronsålder hade en kammare som var omgiven av 
stenar satta i koncentriska halvcirklar. Ett par 14C-dateringar av träkol från hydd-
lämningar tyder på kortvariga vistelser på platsen i samband med att högen bygg-
des. I närheten av skärvstenshögen fanns ett härdområde från yngre bronsålder. 

Boplatslämningarna från folkvandringstid och tidig vendeltid dominerades av tre 
långhus, ett båthus och två grophus. Fynd av bl a smidesslagg visar att järnsmide 
bedrivits på platsen och vävtyngder visar på textilhantverk. I båthuset, som var 13 
meter långt, hittades ett trettiotal båtnitar.

Rapporterna för E22-projektet ges ut av Blekinge museum och de samarbetspartners 
som ingick i projektet då det inleddes år 2011. Under projektets gång har det skett 
om organisationer som medfört att ett par av de då aktuella institutionerna har fått 
nya huvud män. Under 2014 överfördes den arkeologiska uppdragsverksamheten 
vid Kultur parken Småland till Kalmar läns museum. Den nya verksamheten bytte då 
namn till Museiarkeologi Sydost, en del av Kalmar läns museum. Den 1 januari 2015 
överfördes den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet till 
Statens historiska museer.
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