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Vesans dramatiska miljöhistoria
Strandlinjer, vegetation och boplatser genom årtusenden

Inledning
I arkeologins barndom var avgränsningen gentemot de 
natur vetenskapliga ämnena oklar. Exempelvis var 1848 års 
danska kökkenmöddingkommission ett tvärvetenskapligt 
team bestående av en arkeolog, en geolog och en zoolog 
(Price 2015:26). Tillsammans klarlade de skalansamling-
arnas relativa ålder och visade deras koppling till mänsk-
liga aktiviteter. Ett annat tidigt exempel på banden mellan 
arkeologi och geologi är Gerard De Geers (1896) klassiska 
verk Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden, 
där många av resultaten grundar sig på arkeologiska iakt-
tagelser. En förklaring till det intensiva samarbetet under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var att arkeo-
login inte tydligt hade urskilts som ett eget akademiskt 
ämne. Många av de arkeologer som formade arkeologin 
var inte utbildade arkeo loger, av den enkla anledningen 
att det inte fanns några arkeologiska utbildningar. Ge-
org Sarauw, exempelvis, som var betydelsefull för den ti-
diga svenska arkeo login och musei verksamheten, var ur-
sprungligen botaniker (Wijkander 2017; Holmberg & 
Hjørungdal 2017). Ett annat exempel är Knut Kjellmark. 
Han var en av de första i Sverige att skriva en akademisk 
avhandling i arkeologi. Men innan dess hade han skrivit 
en licentiatavhandling i geologi och utbildat sig i bota-
nik (Persson 2012a). Publiceringen av under sökningarna 
i Sandarna (Göteborg) och Siretorp (Blek inge) kan sägas 
markera höjdpunkten på det inledningsvis täta samarbe-
tet mellan arkeologi och vad som i bred mening kan be-

skrivas som miljöveten skaper (Alin 1934; Bagge & Kjell-
mark 1939).

Samarbetet har fortsatt men med varierande intensitet. 
Under den period då arkeologin huvudsakligen var upp-
tagen av typologi var intresset för människans omgivning 
begränsat. Som exempel kan nämnas Mats P Malmers på 
sin tid uppskattade avhandling Jungneolithische Studien 
(1962). De 951 sidorna rymmer mycket typologi, men inne-
håller få iakttagelser och slutsatser som rör den fysiska 
värld som stridsyxekulturen existerade i. På 1960-talet och 
1970-talet väcktes miljöintresset på nytt inom arkeologin. 
Ekologi som vetenskap expanderade starkt vid denna tid, 
inte minst genom utvecklingen av ekosystemanalys, sam-
tidigt som Rachel Carsons Tyst vår (1963) blev startpunkten 
på den moderna miljörörelsen (Lagerås 2006, 2009). Inom 
arkeo login ledde det nya miljöintresset till New Archae-
ology och en processuell arkeologi. Under den period som 
sedan dominerades av post-processuella teor etiska inrikt-
ningar var intresset för förhistoriska miljö förändringar be-
gränsat, för att nu återigen växa. Som Kristian Kristian-
sen nyligen beskrivit står arkeologin nu inför en förändring 
som har likheter med det sena 1800-talets. Nya naturveten-
skapliga metoder, som exempelvis DNA- och isotop  analyser 
och användandet av datorstödda analyser, har lett till en 
omorien tering (Kristian sen 2014, 2019). Samtidigt har hotet 
om global uppvärmning lett till ett brett samhälle ligt in-
tresse för miljö- och klimatutveckling och sambanden mel-
lan människa och miljö. Ökad kunskap om såväl klimat-
förändringar som demografiska förändringar och samban-
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den dem emellan har satt fokus på människan som en del 
av ett större system (Charpentier Ljungqvist 2018). 

Detta nya perspektiv har i hög grad präglat de arkeolo-
giska under sökningarna inom E22-projektet Sölve–Stensnäs 
(i fortsättningen kallat E22-projektet). Projektet genomför-
des i ett landskap som formats av flera olika processer och 
som uppvisar en ovanligt händelserik och intressant miljö-
historia. De undersökta boplatserna har legat längs kanten 
av den forna sjön Vesan, som genom år tusenden omväx-
lande varit en insjö och en del av Östersjön. Såväl klimatet 
och vege tationen som havets produktivitet och salthalt har 
varierat. Förändrade havs nivåer har också genom ero sion och 
pålagring av sediment omformat själva topo grafin (figur 1).

De miljöarkeologiska insatserna var ur detta perspek-
tiv inte en hjälpvetenskap utan en förutsättning för tolk-

ningen och förståelsen av de arkeologiska lämningarna. 
Som i många andra större arkeologiska projekt gjordes över-
raskande upptäckter under fältarbetets gång. Men efter-
som projektet inkluderade personer med skilda kompe-
tenser fanns det ovanligt goda möjligheter att redan un-
der fältarbetet angripa oväntade arkeologiska och natur-
vetenskapliga problem på ett tvärvetenskapligt sätt. Delvis 
hade perspektiven och forskningsproblemen inom projek-
tet sina rötter i det sena 1800-talets arkeologi och geologi. 
Liksom 1848 års kökkenmöddingkommission behövde del-
tagarna i E22-projektet skapa klarhet i formationsproces-
sernas betydelse och fyndsammanhangens relation till en 
föränderlig miljö. Men många perspektiv var nya. Av sär-
skild betydelse för de arkeologiska tolkningarna var nya 
natu rvetenskapliga rön om hastigheten hos vissa processer, 

Figur 1 Profil fotograferad vid Lussabacken norr. Underst syns ett svart tidigmesolitiskt lager avsatt i samband med Ancylustransgressionen. 
I lagret påträffades mycket välbevarade spår efter en hydda som 14C-daterades till cirka 8300 f Kr. I det mellanmesolitiska lagret påträffades 
välbevarade lämningar efter tre hyddor och andra anläggningar som 14C-daterades till cirka 6500 f Kr. Överst kan ett stolphål från järn åldern 
ses. Av bilden framgår hur påtagligt miljön och topografin förändrats genom pålagring av sand och grus under Littorinatransgressionen. Man 
kan också notera att de mycket välbevarade mesolitiska lagren påträffades under avlagringar av grus och småsten. I detta fall har havets 
växlande nivåer inte förstört lämningarna utan överlagrat och skyddat dem. Foto: Blekinge museum.
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i synnerhet snabba havsnivåförändringar och kortvariga 
men markanta klimatförändringar (jämför Spikins 2008; 
Zvelebil 2008). Dessa perspektiv har kommit i fokus samti-
digt som intresset för människors förmåga att hantera för-
ändrade förhållanden genom förändrade strategier alltmer 
kommit att intressera den arkeologiska veten skapen (Red-
man 2005; Hill m fl 2009). Eftersom miljöarkeo logiska 
fråge ställningar varit centrala, har naturvetenskapliga ana-
lyser varit integrerade i samtliga undersökningar inom pro-
jektet och spelar en stor roll i flera av artiklarna i denna 
volym. Samtidigt är det viktig att betona, att inte bara 
miljö vetenskapen har gett stöd åt arkeologin, utan att även 
de arkeologiska observationerna och tolkningarna bidragit 
till de miljöhistoriska tolkningarna. Detta är särskilt tyd-
ligt då det gäller de komplexa och ofta snabba strandlinje-
förändringarna under stenåldern.

I detta kapitel diskuterar vi förändringar i klimat, vege-
tation och strandlinjer och vilken betydelse dessa kan ha 
haft för människorna i området. Vi utgår huvudsakligen 
från fyra typer av data, utöver de arkeologiska resultaten: 
(1) ett nyproducerat pollendiagram från den centrala delen 
av Vesanbassängen, (2) analyser av alger och musslor, som 
speglar förändrad salinitet, från samma borrkärna, (3) två 
olika strandförskjutningskurvor för västra Blekinge samt 
(4) publicerad bakgrundskunskap om klimatutvecklingen.

Vi fokuserar på stenåldern och främst på dess äldre del 
(mesolitikum). Det var under den tiden som havsmiljön var 
särskilt föränderlig och som strandlinjen snabbt ändrade 
läge. Tolkningen av vegetationsutvecklingen som bygger på 
pollendiagrammet sträcker sig dock fram till brons åldern. 
Målsättningen med kapitlet är att ge en över gripande bild 
av utvecklingen och att utifrån ett brett miljöhistoriskt 
perspektiv kontextualisera de arkeologiska lämningarna. 
För mer specifika diskussioner om växtinsamlingen under 
stenåldern och om jordbruksutvecklingen under senare 
perioder hänvisas till Broström & Lagerås samt Lagerås, 
Broström & Svensson i denna volym.

Geologiska förhållanden
Geologiskt sett skiljer sig Listerlandet från det övriga Blek-
inge och uppvisar istället stora likheter med den anslu-
tande Kristianstadsslätten i nordöstra Skåne. Topogra-
fin präglas av en äldre, flackt nederoderad berggrund av 
främst gnejs och granit, där motståndskraftigare berg-
grund sticker upp som rundade kullar, så kallade restberg. 
I lägre partier överlagras urberget av yngre, sedimentära 
bergarter från krita perioden, främst kalksten och lösa sand-
stenar (Kornfält & Bergström 1989; Persson 1995). Dessa 
kretaceiska avlagringar har tidigare täckt området, men 
har eroderats bort överallt utom i sänkorna. En restprodukt 
från den kreta ceiska kalkstenen är flintnoduler som inkor-

porerats i senare kvartära avlagringar. Det flacka Lister-
landet avgränsas i väster av Ryssberget, ett markant höjd-
parti av för gnejsade bergarter av hög ålder (Kornfält & 
Bergström 1989).

Urberget och de  kretaceiska avlagringarna täcks av 
lösa jordlager från den senaste istiden, Jorddjupet är på 
många håll ganska stort, ofta 10–20 meter (Persson 1995). 
Undan taget är de uppstickande restbergen, där jordtäcket 
är tunt och kalt berg kan vara blottat. Jordarterna utgörs 
av morän, lera, grovmo och sand, samt (på den utdikade 
Vesan) gyttja. Moränen har avsatts av en isrörelserikt-
ning från norr och nordnordost, bland annat som läsides-
moräner på syd sidan av restbergen. De stora områdena 
med grovmo och sand har avlagrats och omlagrats i sam-
band med svallning under de skeden då Östersjön stått på 
högre nivåer än idag och området varit översvämmat. Den 
mesta svallningen skedde direkt efter isavsmältningen, i 
det skede som kallas Baltiska issjön, då allt land på Lister-
landet utom de högsta rest bergen stod under vatten (Ring-
berg 1971; Persson 1995).

Lagerföljderna i den torrlagda och uppodlade sjön 
Vesan har tidigare undersökts av Sven Björk och redo visats 
som en lagerföljdstransekt från Lussabacken över Vesan till 
Gammals torp (Björk 2010). På några platser har Vesans 
djupare lagerföljder undersökts även inom E22-projektet. 
Underst finns glaciala leror, därovan gyttjor, först limniska 
och sedan marina, och överst torv i de kantnära delarna. 
Torven är en rest av sjöns begynnande igenväxning före 
utdikningen. Det vattenavsatta sedimentet når centralt i 
Vesan ned till minst 10 meter under dagens havsnivå (Björk 
2010; Svensson 2015a), men på flera håll bryts det av öar av 
uppstickande moränkullar och isälvsmaterial.

Strandförskjutningen och Östersjöns 
utveckling speglad i Vesanbassängen
Bakomliggande processer
Det har passerat 15 000 år sedan inlandsisen försvann från 
Listerlandet och under den tiden har stora variationer i kli-
matet, strandlinjen och landskapet påverkat människans 
livsvillkor (Anjar m fl 2014). Processer på global, regional 
(Skandinavien/Östersjön) och lokal nivå (Listerlandet/
Vesan) har samverkat i de förändringar som skett. Under 
istiden stod den globala havsnivån 120 meter lägre än idag, 
eftersom mycket vatten var bundet i de stora inlandsisarna 
över Skandinavien, Nordamerika, Grönland och Antark-
tis. Den globala temperaturökningen vid istidens slut ledde 
till att isarna smälte och att havsnivån steg. Här i Skandi-
navien hade inlandsisen dessutom pressat ned jordskorpan. 
I norra Sverige där isen var som mäktigast (cirka 3 000 
meter) var denna nedpressning som störst (cirka 800 meter). 
I Blekinge var den mindre, men fick ändå stor betydelse 
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för strandlinjernas fortsatta utveckling. När isen började 
smälta och tunnas ut i istidens slutskede, fjädrade jordskor-
pan upp igen. En stor del av landhöjningen skedde redan 
innan isen helt försvunnit, men processen var långvarig 
och pågår fortfarande. Landhöjningen är fortfarande stark 
i norra Sverige men har i södra Sverige nu så gott som helt 
avstannat. Landhöjningen har därför alltid varit snabbare 
norrut och en fornstrandlinje som är bildad vid samma 
tidpunkt, återfinns därför i dag på högre höjd norrut än 
i söder. Det gör att exempelvis Littorinatransgressionens 
strandvallar ligger högre i Blekingen än i Skåne.

Kombinationen av dessa två processer – förändringen 
av världshavens yta (den så kallade eustatiska effekten) och 
jordskorpans uppfjädring (den isostatiska effekten) – har 
styrt strandlinjernas nivåer genom årtusenden (De Geer 
1888, 1890; Björck & Svensson 1994; Lambeck & Chappell 
2001). En tredje faktor – uppdämning och tippning av Öst-
ersjön – har också haft stor betydelse, inte minst i Blekinge. 
Dessa processer har inte bara påverkat strandlinjernas läge. 
Genom att de har styrt Östersjöns utlopp och kontakter 
med världshaven, och inte minst inflödet av saltvatten, har 
de haft stor betydelse för miljö och djurliv. Förändringarna 
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Figur 2 Den översta kurvan visar variationer i syreisotopkvoten i borrkärnan NGRIP från Grönlands inlandsis, som proxy för temperaturen 
på norra halvklotet (Rasmussen m fl 2006; Vinther m fl 2006). Kurvan visar både den långsiktiga temperaturutvecklingen och de till fälliga 
kallperioder (inringade) som diskuteras i texten. Därunder presenteras två alternativa strandförskjutningskurvor för västra Blekinge. Den 
blå utgår från Berglund & Sandgrens (2010) kurva för mellersta Blekinge, men har av Nils-Olof Svensson i samband med E22-projektet korri-
gerats för västra Blekinges lägre landhöjning. Den röda är den nya strandförskjutningskurva för västra Blekinge som nyligen publicerats av 
Hansson m fl (2019). Horisontella streck visar 14C-dateringar (kal 2 σ) från de arkeologiska undersökningarna. Dessutom visas ålder och höjd 
över havet för den överlagrade alstubbe som dokumenterades vid Norje Sunnansund. Den vertikala streckade blå linjen vid cirka 6300 f Kr 
indikerar en hypotetisk, tillfällig regression som föreslagits av Görans son (2006). Drygt 40 dateringar av brand gravar på Norjeskogen har 
uteslutits på grund av att de genom sitt snäva tidsomfång mellan ca 1200 och 800 f Kr skulle göra figuren otydlig. 
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påverkade även kommunikation och möjlighet till sociala 
nätverk, då nya landbryggor bildades eller nya sund och 
vattenvägar skapades.

Blekinge ett nyckelområde
Som nämndes ovan har landhöjningen på Listerlandet 
och i resten av Blekinge nu så gott som upphört. Histo-
riskt sett har dock Blekinge haft en ovanligt komplicerad 
strandlinjeutveckling. I norra Sverige och andra områden 
som var kraftigt nedpressade av inlandsisen, har strandför-
skjutningen efter istiden helt och hållet präglats av land-
höjning. Det beror på att uppfjädringen av jordskorpan va-
rit så snabb att den globala stigningen av havsytan aldrig 
hunnit ifatt. Motsatsen är områden som inte varit täckta 
av inlandsis över huvud taget, som exempelvis i Sydeuropa. 
Där har strandförskjutningen efter istiden helt dominerats 
av havsytans stigning. Att Blekinge har haft en så kom-
plicerad strandförskjutning, beror på att området utgör 
ett mellanting mellan dessa två ytterligheter. Under vissa 
perioder har uppfjädringen av jordskorpan varit snabbare 
än höjningen av världshaven, vilket har lett till regression 
(fallan de vattenstånd). Under andra perioder har havsyte-
höjningen varit snabbare, vilket har lett till transgression 
(stigande vattenstånd). Dessutom har dämning och tipp-
ning av Östersjön periodvis lett till mycket snabba och dra-
matiska förlopp på lokal och regional nivå.

Den samlade kunskapen om strandlinjeutvecklingen 
bygger på matematiska modeller kombinerade med fält-

observationer och 14C-dateringar, exempelvis av sediment 
och dränkta trädstubbar. Även äldre strandlinjer som fort-
farande är synliga i terrängen, som strandvallar och ero-
sionshak, är viktiga pusselbitar. Det är alltså olika sorters 
data som tillsammans och efter tolkning och källkritisk 
analys kan skapa en bild av förloppen. På grund av sin 
komplicerade och intressanta strandlinjeutveckling har 
Blekinge sedan lång tid varit ett nyckelområde för sådan 
forskning (Berglund 1964, 1971; Liljegren 1982; Berglund 
& Björck 1994; Björck 1995; Yu m fl 2004; Berglund m fl 
2005; Berglund & Sandgren 2010; Hansson m fl 2017, 2018, 
2019). E22-projektet har haft stor hjälp av denna forskning. 
Samtidigt återstår många detaljer att reda ut och här kan 
även de arkeologiska observationerna ge viktiga bidrag. I 
synner het kan väldaterade arkeologiska kontexter bidra 
med upp gifter om strandförskjutningen som ökar detalj-
upplösningen i de tolkade förloppen.

Viktiga stadier i Östersjöns historia
Östersjöns utveckling brukar delas in i olika faser (figur 
2). I den äldsta fasen, benämnd Baltiska issjön, var Öster-
sjöbassängen fylld av en uppdämd sjö bildad av vatten 
från den smältande inlandsisen (figur 3). Vid denna tid låg 
Lister landet under vatten. I samband med istidens defini-
tiva slut (cirka 9700 f Kr) drog sig inlandsisen snabbt till-
baka samtidigt som stora mängder smältvatten forsade ut 
i Baltiska issjön. Fördämningen brast cirka 9600 f Kr, då 
isfronten lämnade den norra spetsen av Billingen i Väster-

Figur 3 Skandinavien med inlandsisen och vattennivåer vid tiden 
för den Baltiska issjön (cirka 9700 f Kr). Karta: Nils-Olof Svensson.

Figur 4 Skandinavien med inlandsisen och vattennivåer vid tiden 
för Yoldiahavet (cirka 9100 f Kr). Karta: Nils-Olof Svensson.
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götland och Baltiska issjöns vatten kunde forsa ut i Väster-
havet. Baltiska issjöns yta föll dramatiskt med 25 meter 
på kort tid. När vattenytan kommit i nivå med Väster-
havets inleddes nästa fas i Östersjöns utveckling – Yoldia-
havet (figur 4). Genom det nybildade sundet över Mellan-
sverige började så småningom (cirka 9300 f Kr) saltvatten 
att strömma in i Yoldiahavet som under de följande 300 
åren var ett brackvattenhav.

Cirka 8800 f Kr medförde den fortsatta landhöjningen 
att sundet över Mellansverige torrlades och Östersjö-
bassängen återigen isolerades från Västerhavet. Denna 
nya insjöfas benämns Ancylussjön. På grund av den olik-
formiga landhöjningen tippades hela Ancylussjön söderut 
och eftersom det till en början saknades ett utlopp i söder 
skedde en hastig transgression där. I västra Blekinge steg 
vattennivån hastigt från 20 meter under dagens nivå till 
3 meter över (figur 5). Transgressionen upphörde plötsligt 
cirka 8350 f Kr, då Ancylussjön bröt igenom pasströskeln, 
troligen vid Darss Sill söder om Lolland, och vattnet den 
vägen kunde forsa ut i Västerhavet. I takt med att utloppet 
eroderades sjönk vattennivån i Ancylussjön för att cirka 
7300 f Kr nå en nivå cirka 4 meter under den nuvarande 
nivån (Hansson m fl 2017:86). Vid denna tid börjar land-
höjningen i Skandinavien gå långsammare, samtidigt som 
havsnivån i världshavet stiger på grund av isavsmältning 
och termisk expansion. Östersjön och Västerhavet kom i 
nivå och cirka 7700 f Kr började saltvatten att strömma 
in i Östersjöbassängen från Västerhavet. Denna nya fas 

kallas Littorinahavet. Till en början var inflödet måttligt, 
vilket resulterade i ett svagt bräckt vatten (detta äldsta skede 
av Littorinahavet benämns ibland Mastogloiahavet). Efter 
att vattnet brutit igenom även i Öresund ökade inström-
ningen och salthalten steg (figur 6). Under klimaxstadiet 
var Littorinahavet betydligt saltare än vad Östersjön är 
idag. Från cirka 1000 f Kr minskade inflödet återigen och 
Östersjön blev så småningom det brackvattenhav vi kän-
ner idag (Berglund & Sandgren 2010:19).

Strandlinjekurvor
Inom E22-projektet har en publicerad strandförskjutnings-
kurva för mellersta Blekinge (Berglund & Sandgren 2010) 
överförts till Listerlandet i västra Blekinge, men först efter 
att ha räknats om för den något lägre isostatiska landhöj-
ningen där (figur 2). Modifieringen har gjorts av Nils-
Olof Svensson och var ett viktigt stöd under projektets 
gång (Björk m fl 2015:36). Därefter har det publicerats en 
ny strandförskjutningskurva för västra Blekinge av An-
ton Hansson (Hansson m fl 2019). Den nya kurvan täcker 
inte hela postglacial tid, men väl de händelserika första 
4 000 åren. Den bygger till stora delar på nya data. Av spe-
ciell betydelse i Hanssons studie är användandet av GIS-
baserade landskapsmodeller som även omfattar äldre mark-
ytor som nu står under vatten. Ett viktigt underlag har 
varit dendrokronologiskt daterade stubbar från flera meters 
djup på Östersjöns botten. Han har även använt sig av 

Figur 5 Skandinavien med inlandsisen och vattennivån vid tiden 
för Ancylustransgressionens maximum (cirka 8350 f Kr) (jämför 
figur 2). Karta: Nils-Olof Svensson.

Figur 6 Skandinavien med havsnivån i Östersjöbassängen vid 
tiden för Littorinatransgressionens maximum (4300 f Kr). Karta: 
Nils-Olof Svensson.
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14C-daterade arkeologiska kontexter, av vilka flera kommer 
från E22-projektet. Resultatet avviker på flera punkter från 
den tidigare kurvan (figur 2). Enligt den nya kurvan var 
Ancylus transgressionen (3 meter över havet) mer kortvarig 
och kulminerade något senare, cirka 8350 f Kr, än vad den 
äldre kurvan gjorde gällande. Detta stämmer bra med de 
14C-dateringar och nivåer som erhållits inom E22-projektet 
(se nedan). Den efterföljande perioden av lågt vattenstånd 
har enligt den nya kurvan nått cirka 4 meter under dagens 
havsnivå, vilket är cirka 2 meter lägre än vad som tidigare 
föreslagits. En annan skillnad är att Littorinatransgressio-
nen enligt den nya kurvan startade något senare och var 
mer kontinuerlig (Hansson m fl 2019:101f). Som framgår 
av diskussionen nedan kan det arkeologiska materialet från 
denna tidsperiod ges olika tolkningar, beroende på vilket 
transgressionsförlopp som är riktigt.

Vegetationsutveckling – 
pollendiagrammet från Vesan
Målsättning, borrpunkt och provtagning
Ett viktigt moment inom projektet var att producera ett 
pollendiagram baserat på en borrkärna från Vesanbassäng-
ens centrala del. Målet var att belysa den långsiktiga vege-
tationsutvecklingen i trakten, för att på så sätt skapa en 
miljöhistorisk ram till de arkeologiska undersökningarna. 
För provtagningen valdes en punkt belägen strax söder om 
Ysane–Gammalstorpsvägen, omkring 200 meter öster om 
den nord–sydliga huvudkanalen. Platsen hade rekognos-
cerats genom borrning redan 1998, i samband med den 
arkeologiska utredningen steg 1 (Lagerås 1999). Inga 14C-
dateringar gjordes vid det tillfället, men utifrån gyttje-
lagrens mäktighet gjordes bedömningen att den borde re-
presentera flera tusen år av postglacial tid. Vesan är genom 
invallning och pumpning torrlagd, slutligen sedan 1934, 
och den gamla sjöbottnen brukas numera som åker. Att 

dränering och decennier av plöjning måste ha förstört de 
övre gyttjelagren var uppenbart, men det var inte känt hur 
långt tillbaka i tiden (det vill säga ned till hur gamla lager) 
som denna destruktion nått. En indikation kunde man 
dock få av Sveriges Geologiska Undersöknings avvägning 
av markytan, som de utfört regelbundet sedan torrlägg-
ningen (Persson 1995). Den visade att markytan i Vesans 
centrala del, från torrläggningen fram till 1992, sjunkit med 
som mest cirka 1,8 meter, vilket borde representera åtmins-
tone ett par tusen år. Vid provtagningstillfället hösten 2011 
låg markytan vid borrpunkten 1,63 meter under havsytans 
nivå, vilket är i överensstämmelse med SGU:s resultat, 
och utgjordes av stubbåker. Lagerföljden provtogs med en 
så kallad ryssborr. Ur borrkärnorna togs sedan prover för 
pollen analys, alganalys, makrofossilanalys och datering.

Lagerföljd och datering
Den provtagna och analyserade lagerföljden utgjordes av en 
nära 5 meter mäktig sekvens av lera och gyttja (tabell 1). För 
att upprätta en kronologi utfördes 14C-analys på fröer och 
andra växtrester som identifierades vid makrofossilanalys 
av borrkärnan. Genom att enbart använda växtrester från 
landlevande växter, som inte ger så kallad reservoareffekt, 
kunde en tillförlitlig kronologi etableras. Tio nivåer 14C-
daterades (tabell 2). Samtliga dateringar gav rimliga resul-
tat, med undantag för den översta som bedömdes ha gett 
en felaktigt låg ålder. Det daterade materialet var i det fallet 
taget i kompakterad gyttja precis under den moderna plog-

Tabell 1 Lagerföljden vid provpunkten i centrala Vesan.

Djup (m) Jordart

0–0,60 Kompakterad gyttja, överst matjord

0,60–3,80 Gyttja, olivgrå/brun

3,80–3,85 Gyttjig sand

3,85–4,80 Lera

Tabell 2 14C-dateringar från den pollenanalyserade sekvensen i centrala Vesan. 14C-analysen utfördes av Ångströmlaboratoriet, Uppsala. 
14C-åldrarna kalibrerades med programmet OxCal (Bronk Ramsey 2009) och kalibreringskurvan IntCal09 (Reimer m fl 2009).

Djup under markytan (m) Djup under dagens havsnivå (m) Lab nr 14C-ålder BP δ13C ‰ VPDB Kal ålder, 2 σ

0,35 1,98 Ua-44327 258 ± 32 -29,0 1516 e Kr-recent

0,95 2,58 Ua-44328 4234 ± 37 -26,1 2915–2681 f Kr

1,55 3,18 Ua-44329 4805 ± 34 -27,0 3654–3522 f Kr

1,85 3,48 Ua-44330 5529 ± 77 -29,7 4537–4237 f Kr

3,15 4,78 Ua-44331 7345 ± 47 -28,5 6359–6076 f Kr

3,35 4,98 Ua-44332 7536 ± 39 -25,7 6465–6265 f Kr

3,55 5,18 Ua-44333 7896 ± 42 -27,8 7027–6643 f Kr

3,75 5,38 Ua-44334 9292 ± 40 -25,0 8638–8349 f Kr

3,80 5,43 Ua-44335 9180 ± 74 -29,5 8599–8275 f Kr

4,35 5,98 Ua-44336 10401 ± 47 -29,7 10571–10117 f Kr
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Figur 7 Kartor som visar rekonstruerade kustlinjer på Listerlandet vid olika tidpunkter mellan 9700 f Kr och 2000 e Kr och de inom E22-
projektet undersökta lokalerna (röda punkter), från söder mot norr: Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 597, Norje Sunnansund, Norje Nordan-
sund, Norjeskogen & Norjegravfälten, Pukavikskogen och Gustavstorpsvägen. Turkos färg anger att det med största sannolikhet funnits en 
insjö i Vesansänkan under aktuell tid. Denna sjös utbredning är dock osäker. Möjligen kan Vesansänkan ha hyst vatten av insjökaraktär även 
under några andra tidsperioder. Ljusbrun färg i kartan 2000 e Kr visar torrlagda områden i Vesansänkan belägna under dagens havsnivå.  
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I huvudsak motsvarar detta utbredningen av organiska jordarter. Kartorna bygger på Berglund & Sandgren (2010). De baseras på en terräng-
modell med 5 meters upplösning, som utgår från Lantmäteriets LIDAR-data, djupinformation från Lantmäteriets Vägkarta [© Lantmäteriet 
i2012/892] samt djupdata från Sveriges Geologiska Undersökning, maringeologiska kartan och Iowtopo2 (Seifert m fl 2001). Terrängmodel-
len subtraherades med strandlinjenivån för respektive tidsperiod (se Björk m fl 2016:32f för vidare information). Vesans utlopp vid Norje har 
överdrivits för att tydliggöra kontakten mellan Vesanbassängen och Östersjön. Kartor: Nils-Olof Svensson.

4300 f Kr 3500 f Kr 2800 f Kr

1800 f Kr 500 f Kr 500 e Kr
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gången och har troligen rörts ned från mer ytliga lager. Öv-
riga dateringar användes till att upprätta en kronologi för 
pollendiagrammet. Dateringarna visar att den pollenanaly-
serade lagerföljden täcker perioden från 10600 f Kr (yngre 
dryas) till 900 f Kr (yngre bronsålder). Dock finns det en 
hiatus (lagerlucka) för perioden 9600–8350 f Kr, som endast 
representeras av ett tunt sandlager. Luckan beror troligen 
på att Ancylustransgressionens snabbt stigande vattennivå 
har eroderat bort tidigare avsatta sediment. Från slutet av 
Ancylustransgressionen och framåt framstår sedimenta-
tionen dock som kontinuerlig ända fram till yngre brons-
ålder, där den ostörda lagerföljden upphör. Helt säkert har 
sedimentationen fortsatt ända fram i modern tid, men ut-
dikningen och torrläggningen av Vesan och den därpå föl-
jande uppodlingen har lett till att sediment från de senaste 
2 900 åren har förstörts.

Alger och musslor
På några nivåer i borrkärnan analyserades mikroskopiska 
alger. En del alger är specifika för saltvatten och målsätt-
ningen var få en uppfattning om saltvattnets inflöde i 
Vesanbassängen i samband med Littorinatransgressionen. 
Resultatet presenteras i diagrammet i figur 8. Diagrammet 
visar att grönalgen tagghjul (Pediastrum), som indikerar 
sötvatten, dominerar fram till cirka 6000 f Kr. Därefter för-

svinner den helt och strax efter dyker dinoflagellater upp. 
Dessa kan förekomma i sött och bräckt vatten men är van-
ligast i marina miljöer. Makrofossilanalys av borr kärnan 
visar att på samma nivå dyker skal av marina musslor upp. 
Det rör sig om arterna östersjömussla, hjärtmussla och blå-
mussla (Broström 2013). Sammantaget tyder sammansätt-
ningen av alger och förekomsten av musslor på att det rådde 
marina förhållanden i Vesanbassängen från cirka 6000 f Kr 
och framåt.

Enligt den senaste strandförskjutningskurvan hade 
Litto rinahavets transgression redan nått 2–3 meter över 
dagens nivå vid 6000 f Kr. Troligen har Östersjövatten 
trängt in i Vesan redan före dess, särskilt vid stormar och 
perioder av högt vattenstånd, men det var först då som 
vattenmiljön blev marin. Det beror delvis på att inloppet 
under nära 500 år var både grunt och smalt, men framför 
allt på att Östersjöns salthalt fortfarande var låg och där-
för inte skilde sig mycket från den i Vesans insjöstadium. 
Övergången till marin vattenmiljö i Vesan vid 6000 f Kr 
är alltså den kombinerade effekten av Littorinatransgressio-
nens höjning av vattennivån och Östersjöns ökade salinitet.

Pollenzoner
Pollendiagrammet från lagerföljden i centrala Vesan har 
delats in i ett antal så kallade pollenzoner (tabell 3 och figur 
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Figur 8 Analysresultat från borrkärnan i Vesan som visar övergången från limniska till marina förhållanden i samband med Littorinatrans-
gressionen. Organiskt kol speglar den organiska halten i sedimentet. Pediastrum är en typ av grönalg som indikerar sött vatten, Botryococcus 
är en annan typ av grönalg som förekommer i både sött och salt vatten, medan dinoflagellater främst förekommer i bräckt och salt vatten. 
Musslorna är typiska för bräckt och salt vatten. Diagrammet är plottat mot en linjär tidsskala som bygger på 14C-dateringarna i tabell 2. 
Alger na bestämdes av Nils-Olof Svensson och musslorna av Anna Broström.
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9). Dessa bygger på procentuella förändringar i pollen-
sammansättningen och ligger till grund för den tolkning 
av vegetationsutvecklingen som presenteras i nästa stycke. 
Dateringen av pollenzonernas nedre och övre gräns bygger 
på pollendiagrammets 14C-kronologi.

Vegetationsutvecklingen
Nedan beskrivs vegetationsutvecklingen med utgångs-
punkt i pollendiagrammet från centrala Vesan. Viss kom-
pletterande information har också hämtats från mer lokala 

pollenanalyser knutna till de arkeologiskt undersökta 
ytorna (Svensson 2015b, 2016a, 2016b, 2021). Kopplingar 
görs till de viktigare förändringarna i Östersjöns och Vesans 
utveckling.

Pollendiagrammet från Vesan speglar framför allt den 
naturliga vegetationsutvecklingen, men för senare perio-
der ger det också glimtar av den äldsta agrara påverkan på 
vegetationen. Periodindelningen bygger på pollenzonerna 
Vesan 1 till Vesan 8 och deras datering (tabell 2 och 3 samt 
figur 9). Samtliga åldrar anges i kalibrerade år f Kr.

Tabell 3 Definition och beskrivning av pollenzonerna i diagrammet från centrala Vesan. För tolkning av pollenzonerna se brödtexten.

Pollenzon
Djup under ploggången
Kal år f Kr

Beskrivning

Vesan 1
477–387 cm
10600–9600 f Kr

Pollenzonen karakteriseras av höga frekvenser av tall (Pinus) och örtpollen. Tall fluktuerar kring 40 % och är 
som högst i det övre provet med drygt 50 %. Mest frekvent örtpollen är halvgräs (Cyperaceae) som fluktuerar 
mellan 10 och 20 %, högst i den nedre delen. Även gräspollen (Poaceae) uppträder frekvent, nederst med 
7–8 % och uppåt något minskande för att åter öka i översta provet i zonen. Framför allt malörtssläktet 
(Artemisia) men även mållor (Chenopodiaceae) är väsentliga komponenter i örtpollenfloran; malörtssläktet 
ligger ganska stabilt runt 5 % medan mållor har värden runt 2–3 %.

 Hiatus (lagerlucka)

Vesan 2
378–362 cm
8350–7500 f Kr

Vid nedre zongränsen har hassel (Corylus) påbörjat en kontinuerlig ökning och kulminerar vid övre zon-
gränsen med frekvenser runt 30 %. Tall (Pinus) visar en kraftig topp i zonen och kulminerar med värden 
på närmare 50 %. Alm (Ulmus) är etablerad och al (Alnus) etableras. Inledningsvis har gräs (Poaceae) höga 
frekvenser, cirka 15 %, men minskar därefter.
Övre zongränsen definieras av en kraftig ökning av al; vid gränsen ökar den från 5 % till närmare 20 %. Tall 
minskar kraftigt, och björk (Betula) går ned något ytterligare.

Vesan 3
362–302 cm
7500–6000 f Kr

Pollenzonen karakteriseras av höga pollenfrekvenser av speciellt hassel (Corylus) och tall (Pinus) men även 
av al (Alnus). Förutom i zonens nedersta prov visar tall frekvenser runt 30 %. Av de ädla lövträden uppvisar 
alm (Ulmus) och ek (Quercus) förhållandevis konstanta men relativt låga frekvenser. Lindkurvan (Tilia) ökar 
kraftigt i zonens övre del och stabiliseras därefter. Frekvensen hassel (Corylus) är högst i zonens nedre 
tredjedel och uppvisar därefter en kontinuerlig nedgång. Vid zonens övre gräns sker en påtaglig förändring 
av trädpollensammansättningen, med en kraftig ökning av ek och lind samt etablering av ask (Fraxinus). 
Samtidigt sker en minskning av björk (Betula) och tall (Pinus). I övre delen av zonen uppvisar halvgräs 
(Cyperaceae) en tydlig topp.
Övre zongränsen definieras av en kraftig ökning av ek samtidigt, som lind ökar och ask etableras.

Vesan 4
302–242 cm
6000–5000 f Kr

Pollenzonen karakteriseras främst av ekens (Quercus) kraftiga expansion, från några få procent till cirka 20 %. 
Tall (Pinus) minskar i motsvarande grad. De ädla lövträden lind och ask ökar under perioden.
Övre zongränsen definieras av en ökning av ask (Fraxinus) och tillfällig minskning av tall.

Vesan 5
242–172 cm
5000–3800 f Kr

Pollenzonen karakteriseras höga frekvenser av ek (Quercus), tall (Pinus), al (Alnus) och hassel (Corylus), 
samt relativt höga frekvenser av lind (Tilia), björk (Betula) och alm (Ulmus). Alm har sina högsta frekvenser i 
inledningen av zonen och ligger sedan konstant på något lägre nivåer. Örtpollenfrekvensen är fortsatt låg.
Övre zongränsen definieras av en påtaglig minskning av alm (motsvarande det så kallade almfallet).

Vesan 6
172–112 cm
3800–2700 f Kr

Pollenzonen karakteriseras av höga frekvenser av ek (Quercus), tall (Pinus), björk (Betula), al (Alnus) och 
hassel (Corylus). Inledningsvis minskar framför allt alm (Ulmus), men något senare även ek. Inledningsvis är 
frekvensen örtpollen liten men i zonens mitt och övre del ökar bland annat malörtssläktet (Artemisia) och 
följs snart av en tillfällig topp av svartkämpar (Plantago lanceolata).
Zonens övre gräns definieras av en begynnande kraftig ökning av ek och en minskning av björk.

Vesan 7
112–72 cm
2700–2100 f Kr

Ökningen av ek (Quercus) fortsätter i zonens nedre del och frekvenser runt 25 % nås, de högsta som noterats 
i lagerföljden. I zonens övre del påbörjas en nedgång av tall (Pinus). Bok (Fagus) uppträder i låga frekvenser 
men med en nästan kontinuerlig kurva. Örtpollenfrekvensen är låg.
Zonens övre gräns definieras av starten på en kontinuerlig kurva för avenbok (Carpinus).

Vesan 8
72–7 cm
2100–900 f Kr

Pollenzonen karakteriseras inledningsvis av rejält minskande frekvenser av ek (Quercus), speglade i en 
uppgång av hassel (Corylus). Al (Alnus) stiger inledningsvis men visar i zonens övre hälft en kraftig nedgång. 
Avenbok (Carpinus) förekommer kontinuerligt men i låga frekvenser. Tidigt i zonen inleds en uppgång av 
örtpollen, som malörtssläktet (Artemisia), svartkämpar (Plantago lanceolata) och ängssyra/bergsyra (Rumex 
acetosa/acetosella).
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10600–9600 f Kr (Vesan 1) – trädlös tundra  
under yngre dryas

Den äldsta avlagring som dokumenterades vid borrningen 
i Vesan var en flera meter mäktig, varvig lera från sen-
glacial tid, vilken på grund av sin höga ålder och avsak-
nad av anknytning till de arkeologiska undersökning-
arna inte under söktes. Ovanpå den varviga leran följde 
en mer homo gen (icke-varvig), grå lera vars tidsställning 
var osäker. Den övre metern av denna lera inkluderades i 
analys arbetet med förhoppningen att den skulle visa ut-
vecklingen under den tidigaste delen av holocen. En date-
ring på växtmaterial från leran visade dock att den var äldre 
än så och avsatt under yngre dryas, det vill säga slutfasen av 
senglacial tid. Eftersom det endast gjordes en 14C-datering 
av leran, och leran uppåt begränsas av en lagerlucka (se ovan 
under Lagerföljd och datering), kunde lagret inte dateras 
helt tillfredsställande. Pollensammansättningen i leran ger 
dock ett mycket enhetligt intryck och är av typisk yngre 
dryas-karaktär, med exempelvis ganska höga frekvenser av 
malörtspollen (Artemisia) (jämför Berglund 1966; Svensson 
1989). Inte heller innehöll den i sin övre del de sandiga och 
siltiga sediment som kännetecknar Baltiska Issjöns tapp-
ning (jämför Svensson 1989). Centrerat runt den befintliga 
dateringen gjordes därför en uppskattning att metern med 

lera avsatts mellan cirka 10600–9600 f Kr. Leran har av-
satts vid en tid då Baltiska issjöns vattennivå stod 20–25 
meter över dagens havsyta, och endast Ryssberget och krö-
nen på områdets bergsknallar utgjorde torra land.

Även om Vesan vid denna tid var en del av den stora 
Baltiska issjön bör lerans polleninnehåll till viss del här-
röra från närområdet. Den analyserade sekvensen fångar 
inte upp övergången till postglacial tid med dess varmare 
klimat, utan endast perioden precis före. Pollensamman-
sättningen speglar då ett öppet landskap med enbuskar och 
dvärgbjörk och en örtvegetation av gräs (Poaceae) och halv-
gräs (Cyperaceae), samt malört/gråbo, mållor (Chenopo-
diaceae) och fjällsippa (Dryas octopetala). Den förhållande-
vis rika förekomsten av tallpollen beror som vanligt under 
senglacial tid på vindtransporterat pollen från sydligare 
breddgrader (jämför Svensson 1989, 1991).

Från kråkrished till björktundra under preboreal tid 
(saknas i diagrammet från Vesan)

I och med att Vesanbassängen med omgivningar frilades 
av Baltiska issjöns tappning (9600 år f Kr) bildades den 
första insjön på platsen (figur 7). Man kan säga att detta var 
sjön Vesans födelse. De sediment som avsattes i sjön under 
denna tid eroderades bort senare i samband med Ancylus-

Figur 9 Pollendiagram från centrala Vesan. De svarta kurvorna visar procent av pollensumman medan de skrafferade visar tio gångers 
förstoring av samma kurvor. Diagrammet har delats in i åtta pollenzoner (Vesan 1–8). Dessa beskrivs i tabell 3 och tolkas i texten i avsnittet 
Vegetationsutvecklingen. Diagrammet är plottat mot en linjär tidsskala som bygger på 14C-dateringarna i tabell 2. Pollenanalysen utfördes 
av Nils-Olof Svensson.
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transgressionen. För just denna period ger därför pollen-
diagrammet ingen information. Men utifrån kompletta 
pollendiagram från andra håll, främst från östra Blek inge 
(Berglund 1966), kan vi teckna en översiktlig bild av vege-
tationen under denna period. Temperaturökningen i in-
ledningen av postglacial tid ledde till att de allt stabilare 
jordarna ganska snabbt koloniserades av växter. Kråkris 
(Empetrum) bildade hedvegetation tillsammans med bland 
annat gräs. Ett kortvarigt bakslag i klimatet, som inleddes 
cirka 9360 f Kr (Björck m fl 1997), ledde till en tillfällig ök-
ning av örter, björk (Betula) och sälg (Salix), och framför allt 
av karaktärsarten havtorn (Hippophaë). Den saknade lager-
följdens pollenflora bör slutligen ha kunnat visa hur träd-
formig björk därefter snabbt täckte landskapet och sedan 
tvingades ge plats åt den nyinvandrade tallen.

8350–7500 f Kr (Vesan 2) – hasselns invandring 
under boreal tid

Ett nytt skede i vegetationsutvecklingen, det boreala, in-
leddes när tallen invandrade. Det vi ser i pollenzon Vesan 
2 är just skiftet från en björkdominerad skog till en tall-
dominerad. Strax efter tallen följde hasseln (Corylus), som 
snabbt spridit sig genom norra Europa. Hasselns snabba ex-
pansion kan ha gynnats genom att nötter flutit med floder, 

spridits av nötkråkor eller till och med transporterats av 
renjägare. Med tallens och hasselns invandring bildades de 
första egentliga skogarna. Hasseln fortsatte att öka genom 
hela perioden. Det fanns även små inslag av alm (Ulmus). 
Trots trädinvandringen var landskapet fort farande till-
räckligt öppet för att lågvuxna och ljuskrävande växter 
skulle trivas, som ljung (Calluna vulgaris), gräs, halvgräs 
och ormbunkar. I slutfasen av perioden etablerade sig al 
(Alnus), som liksom hassel spred sig snabbt. Utifrån detalje-
rade undersökningar på andra håll i sydöstra Sverige fram-
går det att hasselns invandring var synkron med Ancylus -
transgressionen (Svensson 1989, 1991, 2000). Hasseln in-
vandrade under en tidig fas av transgressionen och var väl 
etablerad när transgressionen kulminerade. Vattennivån 
hann sedan dra sig tillbaka och sjunka ända ned till glo-
bal havsnivå innan det var dags för alen att vandra in och 
etablera sig. Slutsatsen blir att pollenzon Vesan 2 omfat-
tar merparten av tiden för Ancylustransgressionen. Erosi-
onsfasen som resulterat i en lagerlucka mellan Vesan 1 och 
2 inträffade under en tidig fas av transgressionen, medan 
den pollenanalyserade gyttjan började avsättas vid tiden 
för transgressionens maximum.
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7500–6000 f Kr (Vesan 3) – fortsatt trädinvandring

Alen fortsatte att expandera under denna period. Den eta-
blerade sig längs sjöar och vattendrag där den enkelt kon-
kurrerade ut befintlig vegetation av starr och sälg. Detta 
syns tydligt i pollendiagrammet, där en hög frekvens av 
halvgräs i periodens början minskar i takt med att alen 
expan derar. Under perioden började även invandringen 
av flera andra trädslag, först ek (Quercus), sedan lind (Ti
lia) och ask (Fraxinus). Alm fanns på plats sedan föregå-
ende period och fortsatte att expandera. I Vesans omgiv-
ningar växte nu en tät blandskog av framför allt tall, hassel 
och björk, med mindre inslag av ek och alm, samt al längs 
sjöar och vattendrag. Murgröna (Hedera helix) och järnek 
(Ilex) förekom och indikerar ett vintrarna var milda. Vesan-
bassängen var under en stor del av perioden en insjö, men 
mot slutet ledde Littorinatransgressionen till att den åter 
igen blev en havsvik. Den tidigare nämnda minskningen 
av halvgräs i takt med alens expansion, avlöstes i den se-
nare delen av perioden av en tillfällig expansion. Troligen 
beror förändringen på den begynnande Littorinatransgres-
sionen, som höjde det strandnära grundvattnet så att nya 
våtmarker bildades, där starr och andra halvgräs snabbt 
etablerade sig.

6000–5000 f Kr (Vesan 4) – den atlantiska 
ekblandskogen sluter sig

En mycket påtaglig förändring av skogens sammansättning 
skedde vid periodens början. Ek, som funnits sedan länge 
men i begränsad mängd, expanderade nu kraftigt, framför 
allt på tallens bekostnad. Varför är oklart, men kanske en 
klimatisk förändring till ökad nederbörd gynnade eken. 
Samtidigt med expansionen av ek ökade lind, vilket mar-
kerar övergången till den atlantiska lövskogens tid. I Vesans 
omgivningar växte nu en tät lövskog som dominerades av 
ek, lind, alm och hassel och i glesare partier av björk och 
tall. Inslaget av tall i skogen var fortfarande ganska stort, 
men avtagande. Örtpollenfrekvensen från denna period 
är generellt låg, men indikerar samtidigt en flora av havs-
strandväxter, främst mållor och malört. Den sistnämnda 
var en överlevare från senglacial tid. I takt med stigande vat-
tennivå och ökad salthalt övergick Östersjön gradvis under 
denna period från att ha varit ett bräckt innanhav till att bli 
en fullt marin miljö – Littorinahavet i strikt bemärkelse. 
Även i Vesan, som nu var en havsvik, steg vatten nivån och 
salthalten. Detta framgår av förändringar i algsamman-
sättningen i centrala Vesan cirka 6000 f Kr. Vid samma 
tid dyker även marina musslor upp (figur 8).

5000–3800 f Kr (Vesan 5) – atlantisk skog  
vid Littorinahavets transgressionsmaximum

I omgivningen växte som tidigare en tät lövskog dominerad 
av ek, lind, alm och hassel, samt tall och björk. Ask (Fraxi
nus) nådde sin största utbredning och inslaget av murgröna 

indikerar milda vintrar och varma somrar. Ett något större 
inslag av örtpollen (främst från mållor och malört/gråbo) 
än under föregående period kan förklaras med havsstran-
dens relativa närhet. Littorinahavets vattenyta fortsatte att 
stiga och nådde sina allra högsta nivåer under perioden. 
Även salthalten nådde hög nivå.

3800–2700 f Kr (Vesan 6) – almfallet  
och de första tecknen på betesdrift

Perioden inleds med en nedgång i almkurvan. Den kan 
korreleras med det klassiska ”almfallet”, som ses i pollen-
diagram över hela norra och västra Europa. I pollendia-
grammet från Vesan är nedgången daterad till 3800 f Kr, 
vilket stämmer bra med den generella bilden. I Danmark 
har almfallet daterats till 3870 f Kr (Andersen & Rasmus-
sen 1993) och i Skåne till 3770 f Kr (Skog & Regnéll 1995). 
Undersökningar i östra Blekinge och i södra Kalmar län 
har gett liknande resultat (Berglund 1966; Svensson 2000). 
I samband med almfallet i Vesandiagrammet minskar även 
lind och ask och något senare ek. Orsaken till den kraftiga 
reduktionen av alm i de europeiska skogarna har länge dis-
kuterats. Då almfallet i många diagram följs av de första 
spåren av jordbruksaktiviteter har det legat nära till hands 
att förklara almfallet som ett resultat av skogsavverkning 
och uppodling av de första jordbrukarna. Men att samban-
det inte är så enkelt har efterhand stått klart. Alm sjukan, 
som orsakas av en svamp (Ophiostoma ulmi), och som idag 
så hårt har drabbat Nordeuropas almar, har framförts som 
en alternativ förklaring (Iversen 1973). Denna har senare 
kunnat föras i bevis, bland annat genom att den skalbagge 
(Scolytus) som sprider smittan har hittats från tiden för alm-
fallet (Girling 1988). Den nu vanligaste förklaringen till 
almfallet är att det berodde på en kombination av almsjuka 
och mänsklig påverkan, knuten till det begynnande jord-
bruket, där det senare kan ha gynnat almsjukans spridning 
(Göransson 1986; Berglund 1991; Peglar & Birks 1993). Sam-
tidigt kan uttunningen av skogsskiktet till följd av alm-
sjukan ha gynnat införandet av jordbruk, särskilt betes-
drift (Larsson 2007).

Även om almens nedgång från fem till en procent av 
pollensumman kan verka liten motsvarar den, på grund 
av almens förhållandevis låga pollenproduktion, en två till 
tre gånger större förändring i skogssammansättningen. Att 
ett av de viktiga skogsträden nästan utplånades resulterade 
i att andra växter tog dess plats. Denna regeneration efter 
almfallet har diskuterats bland annat av Iversen (1973) och 
Göransson (1986, 1988). Enligt dessa är björken det träd 
som först blomstrade upp vid regenerationen. I pollenfrek-
venserna från Vesan syns ingen tydlig sådan regeneration, 
vilket antyder att förloppet vid almfallet här var mindre 
dramatiskt än på många andra platser. Almen kom sedan 
igen och vid periodens slut hade den återtagit en ganska stor 
del av sin forna förekomst. Även om det i Vesandiagram-
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met inte finns några tecken på agrara aktiviteter precis vid 
almfallet så kommer sådana strax ovanför. På en nivå date-
rad till 3300 f Kr dyker svartkämpar (Plantago lanceolata) 
upp. Denna växt är en bra indikator på betesdrift. En sam-
tida nedgång i ekpollen visar att de betesmarker som eta-
blerades skapades genom röjning i ekskog. På samma nivå 
är det en ökning av malört/gråbo som i detta fall troligen 
också indikerar agrar aktivitet. Några fynd av sädespollen 
har inte gjorts från denna period, men småskalig odling 
kan ändå ha förekommit.

2700–2100 f Kr (Vesan 7) – tillfälligt avbrott 
i betesdriften

Vid periodens början avtar betessignalen i diagrammet 
samtidigt som ek ökar. Det tyder på att betesdriften av-
tog eller upphörde helt och hållet och att ekskogen åter 
slöt sig över markerna. Enstaka fynd av murgrönepollen 
note ras. De är de sista i Vesanlagerföljden och indikerar 
att klimatet, framförallt vinterklimatet, därefter försäm-
rades (jämför Iversen 1973). Bokpollen förekommer nu för 
första gången regelbundet på flera nivåer. Det kan spegla 
en första småskalig etablering av bok i området, men det 
kan också röra sig om långtransporterade pollen från stora 
bokskogar på kontinenten.

2100–900 f Kr (Vesan 8) – odling och bete

Vid periodens början, kring 2000 f Kr, röjdes ekskogen 
återigen och nya betesmarker etablerades. Dessa expan-
derade sedan gradvis fram till 1500 f Kr. I nivåer från 
denna tid når både svartkämpar och malört/gråbo sina 
högsta värden i diagrammet. Betesdriften fortsatte även 
efter det, men troligen i något mindre omfattning. Från 
samma tid som betesexpansionens inledande fas har vi i 
pollen diagrammet också de första tecknen på åkerbruk: 
ett pollen av korn (Hordeum-typ) identifierades på en nivå 
daterad till 2000 f Kr och ytterligare ett på en nivå date-
rad till 1500 f Kr. Parallellt med den ökade agrara påver-
kan på landskapet förändrades skogens sammansättning. 
Eken gick kraftigt tillbaka och dess andel av trädslagen 
nära halverades. Samtidigt ökade i första hand hassel och 
al. I slutet av perioden minskade dock även dessa trädslag, 
troligen till följd av ytter ligare ökade jordbruksaktiviteter. 
Ett nytt trädslag som etablerade sig vid denna tid var aven-
bok (Carpinus betulus), men det fick aldrig någon större 
spridning. Den allra översta nivån i diagrammet har en 
avvikande pollensammansättning, bland annat med be-
tydligt högre frekvenser av sädesslag, gräs och bok. Efter-
som nivån låg precis under den moderna ploggången, där 
gyttjan var torr och smulig, finns det dock en risk att be-
tydligt yngre pollen har transporterats ned och hamnat på 
denna nivå. Detta indikeras även av pollen av grödor som 
blev vanliga långt senare, som råg (Secale cereale) och bo-
vete (Fagopyrum esculentum).

Människor i en föränderlig miljö – 
Vesanbassängen från 9700 f Kr till nutid
I detta avsnitt knyter vi samman klimat, strandlinjer, vege-
tation, fauna och arkeologiska observationer till en över-
gripande tolkning av hur de miljömässiga förutsättning-
arna för människorna kring Vesan har förändrats genom 
årtusenden.

Vesans första insjöstadium, 9700–8700 f Kr
Enligt lervarvskronologin började postglacial tid, det vill 
säga den globala värmeperiod som fortfarande pågår, år 
9704 f Kr (Björck m fl 2002). Östersjön utgjordes då av en 
stor smältvattensjö, den så kallade Baltiska issjön, som var 
uppdämd av inlandsisen (figur 3). Så gott som hela Lister-
landet låg under vatten eftersom Baltiska issjöns yta låg 
cirka 17 meter över Östersjöns nuvarande nivå (figur 2). 
Men på grund av det varmare klimatet och den snabbt 
smältande inlandsisen öppnades snart en passage vid Bil-
lingen i Västergötland, där Baltiska issjöns vatten kunde 
forsa ut i Västerhavet. Detta skedde 9600 f Kr och innebar 
att Baltiska issjöns yta på kort tid föll med 25 meter. I västra 
Blekinge blev effekten att vattennivån sjönk från cirka 17 
meter över dagens havsytenivå till 8 meter under. För första 
gången sedan istiden steg Listerlandet upp ur vattnet. På 
grund av den snabbt uppfjädrande jordskorpan efter isens 
avsmältning fortsatte strandlinjen att dra sig tillbaka även 
efter den dramatiska tappningen, men i något långsam-
mare takt (Svensson 1989, 1991; Andrén m fl 2002). Vid 
Lister landet nådde den som lägst 20 meter under dagens 
nivå, cirka 8800 f Kr (Hansson m fl 2019). Tall stubbar från 
denna tid står nu på många meters djup på Östersjöns bot-
ten. Det nya innanhav som bildades då Baltiska issjön kom-
mit i nivå med Västerhavet benämns Yoldiahavet (figur 4). 
Eftersom sötvatten under de första århundradena ström-
made ut via grunda passager norr om Billingen kunde salt-
vatten från Västerhavet inledningsvis inte nå Yoldiahavet. 
Men från cirka 9300 f Kr finns det tydliga spår av saltvat-
teninflöde och Yoldiahavet blev ett brackvattenhav. Detta 
brackvattenstadium varade i cirka 300 år. På grund av den 
snabbt uppfjädrande jordskorpan grundades kontakten 
med Västerhavet snart upp och saltvattensinflödet ströps. 
Från cirka 9000 f Kr var vattnet åter sött (Svensson 1989; 
Wastegård m fl 1995; Andrén m fl 2007).

Vad det gäller djurlivet verkar det som att vikare har 
funnits på plats i Östersjöbassängen redan omedelbart efter 
istidens slut. Genetiska studier av laxstammar runt Öster-
sjön tyder på att laxen fanns redan i den Baltiska issjön 
(Säisä m fl 2005), och vårlekande strömming fanns sanno-
likt i Yoldiahavet redan från dess tidigaste stadium (Ojaveer 
& Kalejs 2005). Det förefaller också troligt att det redan i 
Yoldiahavets tidigaste stadier fanns kallvatten tåliga arter, 
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som lake, gädda och röding. Från den tid då saltvatten 
bröt in finns fynd av kolja och vitling (Liljegren & Lagerås 
1993), och sannolikt har även andra saltvattensfiskar funnits 
i Yoldia havet under denna period.

Den snabba uppvärmningen under preboreal tid av-
bröts 9500–9300 f Kr av ett kortvarigt bakslag som brukar 
benämnas den preboreala oscillationen (figur 2) (Björck 
m fl 1997; van der Plicht m fl 2004; Rasmussen m fl 2007). 
Därefter blev det åter varmare och även torrare i södra Sve-
rige, vilket indikeras av en ökad frekvens av skogsbränder 
och lägre vattennivåer i insjöarna. De sistnämnda var som 
lägst cirka 8550 f Kr (Greisman & Gaillard 2009; Diger-
feldt 1988; Hammarlund m fl 2003). På grund av att den 
senare Ancylustransgressionen eroderat bort sedimentet ger 
pollen diagrammet från Vesan ingen information om vege-
tationen under denna period. Men utifrån andra pollendia-
gram vet vi att den kännetecknas av öppen hedvegetation, 
med kråkris, gräs och andra örter, samt träd och buskar 
av björk, vide, en och havtorn. Detta öppna landskap med 
spridda träd och buskar betades av bland annat ren och 
bison (Liljegren & Ekström 1996).

Vesanbassängens topografi under denna period är svår 
att rekonstruera. Senare transgressioner har förändrat land-
skapet både genom erosion och genom att deponera stora 
mängder sand och grus längs de dåtida kustlinjerna. Pre-
boreala markytor under den postglaciala sanden påträffa-
des på flera lokaler som undersöktes inom ramen för E22-
projektet (Björk m fl 2015, 2016; Fendin m fl 2016). Det 
finns alltså i Vesanbassängen ett delvis bevarat landskap 
som är äldre än Ancylustransgressionen. När de första 
människorna någon gång efter Baltiska issjöns tappning 
nådde Vesanbassängen bör de ha mötts av en insjö (figur 
7). Sjön hade åtminstone periodvis ett utlopp till Öster-
sjön, men eftersom den hade ett litet tillrinningsområde 
(cirka 42 kvadrat kilometer) är det möjligt att även kort-
variga klimat förändringar sänkt sjöns vattenstånd under 
utloppströskeln.

Under den första delen av preboreal tid (cirka 9700–
9200 f Kr) fanns det vid Vesan fortfarande goda förutsätt-
ningar för en paleolitisk livsstil, präglad av jakt på migre-
rande klövvilt. Mycket tyder på att de grunda och relativt 
näringsrika insjöarna var av stor betydelse under denna 
tid. Från Polen finns exempel på ett systematiskt fiske av 
lekande gädda (Schild m fl 2003). Genom pilspetsars place-
ring i påträffade djurskelett vet vi också att en ofta använd 
jaktmetod var att driva ut landlevande djur i vattnet för att 
sedan beskjuta och harpunera dem från båt (Larsson 2009).

Vid undersökningslokalerna Damm 6 och Bro 597, i 
omedelbar anslutning till Vesans utlopp, gjordes flintfynd 
som visar att detta utlopp varit i funktion redan under tidig 
preboreal tid (Björk m fl 2015). Topografin och stratigra-
fiskt låsta fynd låter oss ana ytterligare ett utlopp vid Lussa-
backen norr, cirka 500 meter söder om det ovan beskrivna 

utloppet (Björk m fl 2016:40). Bro 597 vid sjöns äldsta ut-
lopp har tolkats som en sommarboplats för en familj, med 
en trolig datering till den tidigaste delen av preboreal tid 
(cirka 9500 f Kr) (Persson & Knarrström, denna volym). Så-
väl fyndspridningen som typologin och den litiska tekno-
login anknyter till en nordeuropeisk paleolitisk tradition. 
På typologiska och teknologiska grunder kan boplatsen 
föras till senpaleolitisk tid. Men eftersom platsen fram till 
tappningen vid Billingen cirka 9610 f Kr låg under cirka 17 
meter vatten kan boplatsen inte vara paleolitisk, utan från 
tidigmesolitisk tid (Björk m fl 2015:164).

De preboreala lämningarna på Lussabacken norr (kon-
centration F) hade en liknande karaktär. Subtila men tyd-
liga skillnader i teknologi och redskapsuppsättning tyder 
dock på förändring av livsstil och ekonomiska strategier. 
Boplatsspåren är äldre än cirka 8800 f Kr, men typologiskt 
yngre än Bro 597 (Persson & Knarrström, denna volym). 
Båda boplatserna är från postglacial tid och således per defi-
nition mesolitiska, men ur ett kulturellt perspektiv kan Bro 
597 sägas vara paleolitisk och knuten till en miljö präglad 
av öppna grässlätter. Lussabacken norr (koncentration F) 
är något yngre och från en tid då de öppna gräsmarkerna 
höll på att försvinna.

Kända arkeologiska fyndplatser från denna tid är få, 
inte bara i Blekinge utan generellt i sydöstra Sverige och 
kring Östersjöbassängen. Detta står i stark kontrast mot 
de kanske uppemot 10 000 tidigmesolitiska strandboplat-
serna runt Uddevalla på Västkusten (Schmitt 2007). Cirka 
9300 f Kr skedde en snabb kolonisation av Norge vilket in-
dikerar att en fullt utvecklad marin kultur existerade vid 
denna tid (Glørstad 2014). En möjlig förklaring till att så 
få boplatser är kända från sydöstra Sverige skulle kunna 
vara att Yoldiahavets kuster nu ligger under havsytan, vil-
ket gör de strandnära boplatserna svåra att upptäcka. Men 
de under vattensinventeringar som gjorts utanför Blekinges 
kust har inte resulterat i några fynd äldre än cirka 8 000 
f Kr (Hansson m fl 2018:177). Detta argument är givetvis ett 
Argu mentum ad ignorantiam och det är möjligt att boplatser 
från denna period kommer att påträffas i framtiden. Men 
även längre norrut, i östra Mellansverige, där Yoldiahavets 
kustlinje ligger över dagens havsnivå och är lättillgänglig, 
har endast enstaka mindre boplatser påträffats. Sannolikt 
rör det sig om boplatser som ingått i ett mönster av mobi-
litet som via vattenvägarna genom Mellansverige inbegrep 
Västkusten (Gustafsson Gillbrand 2018:100). En förklaring 
till skillnaden mellan öst och väst kan vara att Yoldiahavet 
var ett näringsfattigt innanhav medan Västerhavet hade en 
extremt hög ekologisk produktion (Bang-Andersen 2012; 
Glørstad 2014; Schmitt 2007, 2015). Efter som Öresund var 
torrlagt kom inte den södra delen av Yoldiahavet att ingå i 
det marint präglade sociala nätverk vid Västerhavet som be-
nämns Hensbackakulturen. Detta betyder inte att Lister-
landet och andra områden längs Yoldiahavets kust inte in-
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tresserade människor, men på grund av sin lägre biologiska 
produktion hade dessa områden inte samma dragnings-
kraft som Västerhavet.

Vesan vid Ancylussjöns strand, 8700–8000 f Kr
Den kraftiga landhöjningen medförde att Yoldiahavets ut-
lopp i Mellansverige torrlades. Den avsnörda sötvattensjö 
som då bildades i Östersjöbäckenet benämns Ancylussjön 
(figur 5). Ancylussjön saknade till en början utlopp och 
efter som landhöjningen var snabbare i norr än i söder tippa-
des hela sjön söderut. Det resulterade i en mycket snabb 
transgression i de södra delarna, bland annat i Blekinge 
(Mikaelsson 1978; Liljegren 1982; Berglund & Sandgren 
2010; Hansson m fl 2019) (figur 2). Transgressionen slutade 
inte förrän den nått upp till och brutit igenom pasströskeln 
i Stora Bält. Genom erosion av det utforsande vattnet för-
djupades utloppet och Ancylussjöns vattenyta sjönk snabbt 
till dess att den nådde ned till Västerhavets nivå (Svensson 
1989; Björck 1995).

I Vesan spolade Anylustransgressionen bort det sedi-
ment som hunnit avsättas, men från och med den efter-
följande regressionen finns sedimentlager bevarade. Det 
innebär att vi kan använda pollendiagrammet från Vesan 
för att få information om vegetationen från cirka 8300 f Kr 
och framåt. Diagrammet visar att både björk, tall, asp och 
hassel hade etablerat sig vid denna tid. Hasseln var än så 
länge fåtalig men expanderade snabbt. Miljön kan beskri-
vas som ett halvöppet landskap med ljuskrävande träd och 
buskar, där det fortfarande fanns gott om öppen gräs- och 
örtvegetation för betande vilt. Med det varmare klimatet 
hade ren, fjällräv, järv och vildhäst försvunnit, men fort-
farande fanns visent och uroxe kvar. Även älg gynnades an-
tagligen av det fortfarande relativt öppna landskapet. Sam-
tidigt invandrade mer skogsanpassade arter, som kronhjort, 
rådjur och vildsvin, men dessa blev talrika först under nästa 
period. Perioden kan ses som slutet på det öppna landskap 
av stäpp- och tundravegetation som dominerat de isfria de-
larna av norra Europa sedan långt tillbaka under istiden. 
Den saltvattenanpassade marina fiskfauna som fanns i ett 
kort skede av Yoldiahavet var vid denna tid försvunnen. 

Vikaren överlevde dock förändringen och anpassade sig till 
Ancylussjöns sötvatten. De flesta av de sötvattensfiskar som 
finns i dagens Östersjön existerade även i Ancylussjön. Men 
eftersom det var en näringsfattig klarvattensjö gynnades 
framför allt arter som var anpassade till en sådan miljö, så 
som abborre, hornsimpa, sik och lake (Liljegren & Lagerås 
1993; Berglund & Sandgren 2010).

Flera boplatser som har undersökts inom E22-projektet 
härrör från tiden för Ancylustransgressionens maximum. 
Kulturlager och anläggningar med litiska fynd påträffa-
des på såväl Norje Nordansund som Lussabacken norr. 
Ytter ligare flintföremål som på typologiska grunder be-
döms vara från denna tid påträffades även på andra plat-
ser. Boplatserna har tolkats som spår efter tämligen kort-
variga aktiviteter vid Ancylussjöns stränder. Flera av läm-
ningarna var förvånansvärt välbevarade. Speciellt gäller det 
A17600 på Lussabacken, som var en mycket sotig hydda, 
där flintan saknade alla spår av patinering och svallning. 
Även i kultur lagret A33479 (dateringen från AH66860) på 
samma plats påträffades välbevarade anläggningar och 
osvallade/opatinerade flintor. På en något lägre nivå på-
träffades överlagrade och välbevarade flintkoncentrationer, 
samt enstaka anläggningar (AL15090) (Björk m fl 2016:108). 
Lämningarna på Norje Nordansund var mindre påtag-
liga, men 14C-dateringar erhölls från goda stratigrafiska 
kontexter (Fendin m fl 2016). Själva Vesanbassängen var 
under denna tid en lakustrin miljö. Vid transgressionens 
klimax utgjorde den tillfälligt en vik av Ancylussjön men 
där efter återigen en avsnörd insjö (figur 7). De människor 
som vista des i området upplevde en mycket föränderlig 
miljö. Ancylustransgressionens snabba förlopp – både med 
den snabbt stigande vattennivån och den därefter hastigt 
fallan de nivån – är bland de absolut snabbaste miljöföränd-
ringar vi känner från postglacial tid. Det är därför svårt att 
med säkerhet säga hur boplatslämningarna från tiden runt 
transgressionmaximum ska förstås i relation till transgres-
sionsförloppet. I tabell 4 presenteras några dateringar från 
perioden i fråga tilsammans med höjdangivelser. Samma 
dateringar återfinns kalibrerade i figur 10 där de relateras 
till den datering av transgressionsmaximum som angetts 
av Hansson m fl (2019). Dateringar som är grönmarkerade 

Tabell 4 Höjdsatta dateringar från boplatser i anslutning till Ancylussjöns transgression och regression. Samtliga dateringar är från käll-
kritiskt goda kontexter. Kalibrering enligt OxCal version 3.10 (Bronk Ramsey 2005) och kalibrering enligt Reimer m fl (2009) (jämför figur 10).

Labnr Lokal Anläggning m ö h BP ± Vedart Kal 2 σ

Ua-30842 Lussabacken norr AH67777 (härd inom AL15090) 1,23 9321 53 Tall 8740–8350 f Kr

Ua-43327 Norje Nordansund AS168674 3,83 9226 50 Tall 8570–8290 f Kr

Ua-43321 Norje Nordansund AH168633 3,82 9180 49 Tall 8550–8280 f Kr

Ua-43343 Lussabacken norr AL17600 2,45 9172 51 Tall 8550–8280 f Kr

Ua-31202 Lussabacken norr AH38145 0,96 9155 53 Tall 8540–8270 f Kr

Ua-31199 Lussabacken norr AH38128 0,91 9106 50 Kottefjäll 8460–8240 f Kr

Ua-30843 Lussabacken norr AH66860 3,24 9068 52 Tall 8440–8210 f Kr



30 att leva vid vesan

Figur 10 Dateringar som är grönmarkerade antogs vid avrapporteringen ha varit överlagrade av Ancylustransgressionen. Dateringar som 
markerats med orange var från välbevarade kontexter som bedömdes inte ha blivit överlagrade av Ancylus transgressionen, varför de an-
togs vara från regressionsfasen. Övriga dateringar kunde inte säkert föras till någondera fasen. Transgressionsmaximum enligt Hansson  
m fl (2019) är markerad med ett rött streck (jämför tabell 4).
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i figuren antogs i avrapporteringen ha varit överlagrade av 
Ancylustransgressionen (Fendin m fl 2016:119). Dateringar 
som markerats med orange var från välbevarade kontexter 
som bedömdes inte ha blivit överlagrade av Ancylustrans-
gressionen, varför de antogs vara från regressionsfasen. Öv-
riga dateringar kunde inte säkert föras till någondera fasen 
(Björk m fl 2016). Enligt Berglund & Sandgrens (2010) 
strandförskjutningskurva skulle boplatserna ha legat under 
vatten, vilket naturligtvis inte är möjligt. Dateringarna och 
deras höjdangivelser stämmer bättre med den nya kurva 
som Hansson m fl (2019) publicerat (figur 2). Enligt den 
nådde Ancylustransgressionen i västra Blekinge inte 5 meter 
utan endast 3 meter över nuvarande havsnivå. Transgres-
sionsmaximum inträffade cirka 8350 f Kr, varefter en snabb 
regression följde (Hansson m fl 2019:101f).

Ur ett socialt perspektiv är boplatsernas relation till 
transgressionsförloppet av stor betydelse. Ancylussjöns 
genombrott till Västerhavet påverkade nämligen inte bara 
vattennivån och strandlinjen, utan öppnade också en sjöled 
för kommunikation. Denna nya vattenled var till en början 
smal och forsande, men blev snart bredare, lugnare och mer 
lättpaddlad. Boplatserna som hör till tiden efter det att An-
cylussjön funnit ett utlopp till Västerhavet bör således för-
stås i ett annat geografiskt sammanhang än de som hör till 
transgressionsfasen. Frågan om en eventuell vattenväg till 
Västerhavet under den tid som boplatserna användes låter 
sig dock inte entydigt besvaras. En av dateringarna som 
visas i tabell 4 och figur 10 (Ua-30842) är uppenbarligen 
för gammal för att härröra från tiden för transgressionen, 
men det daterade provet kommer från en härd i ett område 
där det också fanns betydligt äldre fynd. De yngsta date-
ringarna hör sannolikt till regressions fasen. Övriga date-
ringar kan mycket väl höra till tiden kring transgressions-

maximum då en vattenväg öppnats västerut. Det kan note-
ras att det på grund av en platå på kalibreringskurvan är 
svårt att erhålla avgränsade dateringar under tidsperioden 
i fråga.

Vesans andra insjöstadium, 8000–6600 f Kr
Genom Ancylussjöns regression blev Vesan cirka 8000 f Kr 
åter en avsnörd insjö, vilket den sedan förblev fram till dess 
att Littorinatransgressionen skapade en ny havskontakt 
cirka 6700 f Kr (figur 2). Kring övergången från Ancylus-
sjön till Littorinahavet stod vattennivån som lägst, cirka 
4 meter under dagens nivå. I Littorinahavets in ledande 
skede, som ibland benämns Mastogloiaskedet, låg Öster-
sjöns yta i nivå med Västerhavet men fortfarande var in-
flödet av saltvatten via Stora Bält och Fehmarn Bält svagt 
(Björck 1995). Genom topografin och de arkeologiska un-
dersökningarna vid Vesan har vi en klar bild av var insjöns 
utlopp till havet gick och hur den omedelbara omgivningen 
såg ut (figur 7).

Den här beskrivna perioden inföll under boreal och 
tidig atlantisk tid. Årsmedeltemperaturen var högre än i 
dag och med en stigande trend under perioden (Antons-
son 2006:27f; Brown m fl 2012). Ett tydligt tecken på 
varma somrar var invandringen till Sydskandinavien av 
den euro peiska kärrsköldpaddan, från 7800 f Kr (Sommer 
m fl 2007). Från 7900 f Kr verkar klimatet ha blivit mer 
maritimt, med ökad fuktighet och mildare vintrar. Som 
en konsekvens av detta hade insjöarna höga vattennivåer 
under hela den boreala tiden (Digerfeldt 1988).

Den snabba förändringen av vegetationen under denna 
period innebar definitivt slutet på istidens öppna landskap. 
Hasseln som hade invandrat under föregående period ex-
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panderade nu starkt och nådde maximal utbredning kring 
7000 f Kr. Tillsammans med björk och tall bildade den 
en relativt ljus men gradvis allt tätare skog. Samtidigt ex-
panderade alen snabbt och koloniserade kärr och stränder 
längs sjöar och vattendrag. Av de ädla lövträden invandrade 
alm under perioden men fortfarande var inslaget av ädel-
lövträd litet. Den tätnande skogen gynnade kronhjort på 
bekostnad av älg och uroxe (Magnell 2017). En särskilt vik-
tig förändring var alens kolonisation av kärr och stränder, 
i Vesan daterad till 7900–6900 f Kr. Denna miljöföränd-
ring har troligen haft negativ effekt på bestånden av uroxe 
och annat vilt, eftersom alen ersatte de öppna starrkärr och 
fuktiga gräsmarker som utgjort särskilt produktiva betes-
marker för viltet. Samtidigt har de snabbt expanderande 
hasselbestånden med sina energirika nötter varit en ny och 
viktig resurs för människorna i området.

Det relativt stabila och varma klimatet avbröts tillfälligt 
av en kallare period, benämnd the 9.3 kyr event (kyr = kilo-
year), eller 9.3-händelsen (efter dateringen 9300 BP). Sanno-
likt orsakades den av ett plötsligt inflöde av sött smältvatten 
i Nordatlanten som ändrade havsströmmarna. Händelsen 
avspeglas i olika typer av data, bland annat i temperatur-
indikerande syreisotoper i iskärnor från Grönland (figur 2). 
Kallperioden (eller ”händelsen”) varade cirka 7300–7200 
f Kr. Inledningen var sannolikt abrupt och de första 40 åren 
verkar ha varit de kallaste (Rasmussen m fl 2007; Fleitmann 
m fl 2008; Wiersma 2008:149ff). Eftersom kallperioden var 
så kort är det svårt att med pollenanalys spåra dess påver-
kan på vegetationen eller att klargöra hur vattenstånden i 
sjöarna påverkades. Hypotetiskt kan vi tänka oss att både 
sommar- och vintertemperaturen sjönk. Längre och kallare 
vintrar kan ha lett till isbildning på Vesan och andra sjöar i 
södra Sverige. Om köldperioden var så markant som ovan-
stående forskning gör gällande, bör den ha fått konsekven-
ser också för människor, även de som vid denna tid vista-
des vid Vesanbassängen. Såväl etnografiska uppgifter som 
arkeologiska data tyder på att jägare och samlare inte alltid 
med lätthet anpassar sig till förändrade klimatförhållan-
den. De finns exempel på hur sådana faktorer lett till demo-
grafiska katastrofer och orsakat ödeläggelse och migration 
(Riede m fl 2009). Den äldsta fasen av boplatsen vid Norje 
Sunnansund är samtida med 9.3-händelsen, men de arkeo-
logiska resultaten låter oss inte ana några försörjningspro-
blem. Det finns dock tydliga tecken på kulturell förändring 
och anpassning. Förekomsten av ben från vikaresäl – som 
för sin fortplantning kräver is och vintertemperaturer som 
är minst 3,5 grader lägre än i dag – tyder på att man snabbt 
lärde sig nyttja nya resurser (Kjällquist m fl 2016:229). En 
annan möjlig anpassning var fermentering av fisk. En grop 
för fermentering av mört på Norje Sunnansund har satts i 
samband med köldperioden (Boethius 2016:179). Fermen-
teringen kan ha varit en innovation eller en teknik som in-
fördes från norr i samband med det kallare klimatet.

När det gäller kommunikation och sociala kontaktnät 
kan man notera att det vid denna tid gick att ta sig från 
Vesanbassängen till Västerhavet med båt. Längs Östersjö-
kusten kunde man också med lätthet färdas norrut. Stora 
sociala kontaktnät och den marina miljöns betydelse an-
tyds av att litiskt råmaterial av olika proveniens påträffa-
des på Norje Sunnansund. Genom isotopanalyser av tän-
der från människor har också mobilitet över stora områ-
den kunnat beläggas på ett konkret sätt (Kjällquist & Price 
2019).

Vesanbassängen vid Littorinatransgressionens 
inledande fas, 6600–6000 f Kr
Perioden cirka 6600–6000 f Kr kännetecknas av stora och 
snabba miljöförändringar, både på Listerlandet och i ett 
större perspektiv. Flera boplatslämningar från denna pe-
riod har undersökts inom E22-projektet, bland annat på 
Lussa backen norr och Norje Nordansund. De viktigaste 
händelserna var dels Littorinatransgressionens mycket 
snabba förlopp, dels en kortvarig men markant klimat-
försämring. Klimathändelsen benämns the 8.2 kyr event 
(8.2-händelsen) och varade mellan cirka 6300 och 6100 
f Kr. Att det har skett en stark avkylning av området runt 
Nordatlanten vid denna tid kunde konstateras redan på 
1990-talet, genom isotopanalyser av iskärnor från Grön-
landsisen. Sedan dess har fenomenet undersökts ur flera 
synvinklar och med olika metoder. Numera står det klart 
att den kraftiga avkylningen huvudsakligen berodde på att 
stora mängder sötvatten från issjöar i Kanada bröt igenom 
sina fördämningar och rann ut i Nordatlanten. Liksom 
vid 9.3-händelsen påverkade detta snabba tillskott av kallt 
sötvatten havscirkulationen och hindrade den nordgående 
strömmen av varmt vatten (Hijma & Cohen 2010; Wal-
ker m fl 2012). För de centrala delarna av Grönland har 
man uppskattat en sänkning av årsmedeltemperaturen på 
5,4–11,7°C (Thomas m fl 2007; Wiersma 2008:147). Sänk-
ningen av årsmedeltemperaturen i Europa var dock betyd-
ligt mindre, cirka 1,0–1,6°C (Matero m fl 2017). I Nord-
europa blev vintrarna kallare med mycket snö och långa 
perioder av istäcke (Wennerberg 2005; Seppä m fl 2007). 
Nedkylningen kan spåras i flera olika naturliga klimatar-
kiv med god upplösning (till exempel Mayewski m fl 2004; 
Sarmaja-Korjonen & Seppä 2007; Seppä m fl 2007; Lar-
sen m fl 2012). Hur stor temperatursänkningen blev just i 
Blekinge är inte känt, men det finns ingen anledning att 
tro att detta område klarade sig lindrigare undan än andra 
delar av norra Europa.

Pollendiagram är inte optimala för att belysa denna typ 
av kortvariga klimathändelser, dels för att upplösningen 
(den kronologiska detaljeringsgraden i diagrammen) ofta 
inte är tillräckligt hög, dels för att trädvegetationen kan 
reagera långsamt och fördröjt på klimatförändring, även 
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om pollenproduktionen kan reagera snabbt. I pollendia-
grammet från Vesan syns dock en tillfällig nedgång i både 
hassel kurvan och alkurvan precis vid denna tid (6300–6100 
f Kr), som troligen kan förklaras med klimathändelsen. I 
synnerhet hassel är betydligt mer temperaturkrävande än 
björk och tall, som på samma nivå istället visar en svag 
ökning. Ett tidigare publicerat pollendiagram från norra 
Skåne visar på liknande sätt en minskning av hassel och al 
och en ökning av björk och tall vid samma tid, också det 
tolkat som en effekt av 8.2-händelsen (Björkman 2007:83). 
Den tillfälliga klimatförsämringen var bara en av flera för-
ändringar som påverkade miljön kring Vesanbassängen. I 
figur 11 beskrivs en sekvens av händelser och observationer 
som relaterar till Vesanbassängens naturmiljö under denna 
period. Dessa beskrivs här i kronologisk ordning.

Den turbulenta perioden tog sin början cirka 6500 f Kr 
med dräneringen av de stora issjöarna Lake Agassiz och 
Lake Ojibway i Nordamerika, då enorma mängder söt-
vatten strömmade ut i Nordatlanten. Den ungefärliga tid-
punkten för dräneringen och därmed höjningen av den 
globala havsnivån är markerad med A. Under en period av 
högst 200 år höjdes den globala havsnivån med 2,11 ± 0,89 
meter utöver den generella vattenståndshöjningen på cirka 
1,95 ± 0,74 meter (Hijma & Cohen 2010; Törnqvist & Hijma 
2012). Det är vid denna tid som tydliga spår av saltvatten 
börjar synas i södra Östersjön (Björck 1995). Som fram-
går av ekarnas tillväxt verkar havsnivåhöjningen ha sam-
manfallit med inledningen av en tydlig klimat förändring. 
Det bör dock betonas att ekens tillväxt inte direkt relaterar 
till årsmedeltemperaturen utan påverkas av säsongs mässig 
temperatur, nederbörd och torka (Charpentier Ljungqvist 
2018:23. Årsmedeltemperaturen behöver alltså inte ha sjun-
kit vid denna tid, men klimatsystemet har sannolikt på ett 
påtagligt sätt förändrats.

Nästa indikation på miljöförändring i Vesanbassängen 
utgörs av en rotfast alstubbe som upptäcktes i samband 
med de arkeologiska undersökningarna vid Norje Sunnan-
sund. Stubben var belägen på nivån cirka 0 meter över 
havet och 14C-daterades till 6380–6090 f Kr (2 σ) (D i 
figur 11) (Kjällquist m fl 2016:80). Enligt den äldre strand-
förskjutningskurvan av Berglund & Sandgren (2010), som 
beskriver en tidigare Littorinatransgression, skulle stubben 
ha stått 2 meter under havsytan, vilket inte är möjligt. En 
förklaring skulle då kunna vara en plötslig och tillfällig reg-
ression. Indikationer på en kortvarig regression vid denna 
tid kommer från kvartärgeologiska undersökningar på lo-
kalen Kalvöviken i centrala Blekinge (Göransson 2006). 
Sedimentlagerföljden där tyder på att havsytan tillfälligt 
sjönk ned till 3 meter under dagens nivå (markerat med en 
streckad linje i figur 2). Den föreslagna dateringen av reg-
ressionen är markerad med C i figur 11. En möjlig förkla-
ring till en plötslig regression i södra Östersjön skulle kunna 
vara en tillfällig högtryckscell (Göransson 2006), men en 
sådan tolkning är än så länge bara hypotetisk. Hansson m fl 
(2019:104) tror inte på en oscillerande havsnivå utan använ-
der istället ovannämnda stubbe för att fastställa när Litto-
rinatransgressionen nått cirka 0 meter över havet (figur 
2). Den tidsperiod som markeras med B i figur 11 är den 
mest dramatiska. Vid denna tid kulminerade kylan vil-
ket tydligt framgår av ekens tillväxttakt. Samtidigt drab-
bade en stor tsunami – Storeggatsunamin – Nordsjön och 
Kattegatt. Den orsakades av ett enormt jordskred vid den 
norska kontinentalsockeln. Höjden på vågen när den nådde 
Shetlandsöarna var över 20 meter (Bondevik m fl 2012). 
Andrén & Andrén (2001) har korrelerat en stratigrafisk en-
het i södra Östersjön med tsunamin, vilket dock Berglund 
m fl (2005:131) ställer sig tveksamma till. Oavsett detaljerna 
i förloppet så ledde den fortsatta Littorinatransgressionen 

Figur 11 Sammanställning av klimatrelaterade händelser på hemisfär och regional skala samt observationer som berör Vesanbassängen. 
Tillväxten av ekarna i Tyskland (blå graf) är inte direkt översättbar till temperaturer, men antyder den relativa klimatförändringen. För-
klaringar till de olika skrafferingarna (A–E) finns i texten. Analysen är utförd med CalPal 2007 (Weninger & Jöris 2004).
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till att alltmer saltvatten strömmade in i södra Östersjön 
genom både Stora Bält och Öresund. Denna snabba trans-
gression är markerad med E i figur 11. Östersjön övergick 
till att bli en rik marin miljö med hög biologisk produktion 
och hög biodiversitet (Björck 1995). Vid denna tid invand-
rade brack- och saltvattenanpassade fiskar, så som torsk, 
skrubbskädda och makrill, samt marina däggdjur som ex-
empelvis tumlare (Jonsson 1988, 1997).

Av beskrivningen ovan framgår att det råder oklarheter 
rörande detaljerna kring de dramatiska förändringar som 
skedde under perioden i fråga. Det råder dock inte någon 
tvekan om att de förändringar av naturmiljön som män-
niskorna vid Vesanbassängen upplevde var mycket stora. 
Vissa förändringar bör ha påverkat människor nega tivt, 
exempelvis den hastiga nedkylningen och det instabila 
klimatet. Det saltare och allt mer produktiva Littorina-
havet bör å andra sidan ha inneburit en positiv föränd-
ring. Publicerade sammanställningar av stora mängder 
14C-dateringar indikerar demografiska kollapser i sam-
band med 8.2-händelsen på så skilda platser som Irland, 
Skottland, Mellansverige och sydsvenska höglandet (Riede 
2009; Persson 2012b; Wicks & Mithen 2014). Västra Blek-
inge skiljer sig från dessa platser genom förekomsten av en 
tämligen stor mängd välbevarade boplatser från just denna 
tid. Vid undersökningarna inom E22-projektet påträffades 
påfallande många välbevarade boplatslämningar från pe-
rioden i anslutning till 8.2-händelsen. Lämningarna utgjor-
des dels av strandnära aktivitetsplatser på Norje Nordan-
sund (Fendin m fl 2016), dels av mycket välbevarade hyddor 
vid Lussabacken norr (Björk m fl 2016). Ytterligare välbeva-
rade kulturlager och hyddor från samma tid har undersökts 
i Siretorps samhälle (Persson 2018) och Ljungaviken (Kjäll-
quist & Friman 2017; Persson m fl 2018), cirka 4 kilometer 
sydsydväst om Vesanbassängen. De rikliga boplatsspåren 
i västra Blekinge tycks motsäga en demografisk nedgång. 
Det är dock möjligt att de talrika spåren emanerar från en 
säsongsmässig koncentration av en minskande befolkning.

Liksom under tidigare perioder tyder råmaterial-
användningen på att Vesanbassängen utgjort en nod i ett 
större nätverk av mobilitet. Speciellt tydligt är detta när det 
gäller Hydda 26 på Lussabacken norr. Hyddan hade en ro-
bust konstruktion och kan närmast liknas vid ett mindre 
hus. Av flera skäl har den tolkats som en vinter bostad. I 
anslutning till hyddan påträffades också konstruktioner i 
form av två grävda rännor som haft stora stenblock i ena 
änden. Kanske var de någon form av förvaringsplatser för 
båtar (se Henriksson, denna volym). Konstruktionerna 
tyder på att människor lagt en betydande möda på att skapa 
en boplats som använts under en längre tid. I hyddan och 
dess omgivning påträffades endast sydskandinavisk flinta, 
vilket tyder på att den har nyttjats i en säsongsmässig mobi-
litet som inbegripit sydvästra Skåne (Björk m fl 2016:134ff). 
En tänkbar förklaring till det stora antalet boplatser är 

alltså att den ökade biologiska produktionen medförde att 
människor i högre grad sökte sig till västra Blekinge, kanske 
delvis beroende på att förhållandena blev sämre på andra 
håll. Det är också möjligt att de snabba förändringarna i 
naturmiljön har skapat ovanligt goda bevaringsförhållan-
den för boplatslämningar. Om så är fallet är det möjligt att 
vi överskattar befolkningsdensiteten.

Vesanbassängen vid Littorinatransgressionens 
maximum, 6000–4300 f Kr
Miljön kring Vesanbassängen blev nu mycket annorlunda 
jämfört med bara ett par århundraden tidigare. Analyser 
av alger i borrkärnan från Vesan visar ett snabbt skifte till 
salt vatten och helt marina förhållanden cirka 6000 f Kr. 
Littorinahavet fortsatte att stiga till ett maximum på 7 
meter över nuvarande havsnivå omkring 4300 f Kr (figur 2) 
(Yu 2003; Yu m fl 2007). Littorinahavet hade då en nästan 
dubbelt så hög salthalt som nuvarande Östersjön och var 
betydligt mer näringsrikt än under tidigare perioder. Den 
marina miljön var således rik och erbjöd trygga resurser 
(Zillén m fl 2008; Berglund & Sandgren 2010).

Vesanbassängen ingick i ett öppet sund eller möjligen en 
lagun av Littorinahavet (figur 12). Även på land skedde stora 
miljöförändringar. De tre ädellövträden ek, lind och ask 
ökade snabbt vid periodens början (cirka 6000–5700 f Kr) 
och förändrade skogsbilden radikalt. Det markerar början 
på den atlantiska ädellövskogen, eller ekbland skogen som 
den också kallas. De nya trädslagen var skuggtåliga och 
skapade en allt tätare skog. Tallen minskade och i den fuk-
tiga lövskogen blev skogsbränder sällsynta. Insekter som 
lever av dött virke stödjer bilden av tätare skog (Olsson & 
Lemdahl 2009). Vindfällen, enstaka bränder och efterföl-
jande bete av viltet skapade dock gläntor i den täta skogen. 
Inte minst de höga halterna av hasselpollen tyder på det. 
Denna miljö gynnade exempelvis vildsvin och kronhjort 
(Björkman 2007). I utsatta lägen i kustbandet fanns det 
fortfarande en öppnare vegetation, med björk, martallar 
och lågvuxna örter.

Liksom under den tidigare Ancylustransgressionen var 
Vesanbassängen en skyddad, men ändå lättillgänglig plats 
för människor som färdades längs kusten. Därifrån var det 
lätt att nå de marina resurser som utgjorde grunden för den 
senmesolitiska ekonomin. Som framgått ovan kunde man 
nu färdas vattenvägen till Västerhavet genom Öresund. 
Det som ur ett arkeologiskt perspektiv karaktäriserar pe-
rioden är de marint präglade kulturerna (Bank m fl 2007; 
Fischer m fl 2007). Inlandet verkar ha utgjort en mindre 
viktig resurs (Persson 2012b). Det tämligen rika arkeolo-
giska mate rialet låter oss ana ett samhälle präglat av befolk-
ningsökning och en högre grad av bofasthet. Människor 
levde i större grupper än tidigare och begravde sina döda på 
gravfält. Det var också en tid då de geografiskt vidsträckta 
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sociala nätverken minskade i betydelse. En stark indika-
tion på det är att främmande råmaterial i allt mindre grad 
användes (Karsten & Knarrström 2003:212ff; Blankholm 
2008). Samtidigt visar de många och tydliga spåren av våld 
som noterats i gravmaterialet att det var en ökad konkur-
rens om resurserna (Mithen 2006). Så även om längre re-
sor var lätta att genomföra var de förknippade med stora 
risker. En välexponerad och ur kommunikationssynpunkt 
lämplig plats i landskapet var inte nödvändigtvis bra ur 
detta perspektiv.

I området kring Sölvesborg finns flera platser med rika 
och välbevarade lämningar från denna period (Persson 
2018). Inom ramen för E22-projektet påträffades boplats-

spår främst på lokalerna Lussabacken norr och Gustavs-
torpsvägen (Björk m fl 2016 & Ericson & Henriksson 2015). 
Med tanke på den jämförelsevis långa perioden och de rika 
ekologiska förutsättningarna kan fynden tyckas fåtaliga, 
speciellt i jämförelse med de rika spåren av boplatsläm-
ningar från Ancylusregressionen och den tidiga Littorina-
transgressionen. En möjlig förklaring kan vara aktiviteter 
koncentrerades till mer exponerade kustmiljöer vid öppet 
hav, vilket antyds av de stora senmesolitiska boplatser som 
är kända från de södra delarna av Listerlandet (Lönnberg 
1933; Bagge & Kjellmark 1939). En annan möjlig förklaring 
är att perioden runt transgressionsmaximum inte skapat bra 
bevaringsförhållanden för strandnära boplatslämningar.

Figur 12 Listerlandet med Vesanbassängen under Littorinatransgressionens maximum, med en vattennivå på 7 meter över dagens havsyta 
[LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Djupdata enligt Seifert m fl (2001). Modellen har utgått från höjddata i ett rutnät med upplösningen 
2 meter. Grundare havsområden indikeras med ljusare färg. Som synes är Vesanbassängen belägen i ett sund som dock skyddas mot de 
största vågorna av grundare områden vid nuvarande Norje och Sölve. Röda punkter anger de inom E22-projektet undersökta lokalerna, 
från söder mot norr: Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 597, Norje Sunnansund, Norje Nordansund, Norjeskogen & Norjegravfälten, Pukavik-
skogen och Gustavstorpsvägen. Karta av Nils-Olof Svensson.
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Littorinahavets regression och det äldsta 
jordbruket, 4300–900 f Kr
Efter att Littorinahavets yta kring 4300 f Kr nått sin högsta 
nivå, cirka 7 meter över dagens, började strandlinjerna att 
dra sig tillbaka. Denna regression har sedan pågått kon-
tinuerligt fram till idag. Regressionen beror på att världs-
havens nivå har slutat att stiga samtidigt som det har fun-
nits kvar en svagt uppfjädrande effekt i jordskorpan sedan 
inlandsisens nedpressning.

I pollendiagrammet från Vesan inleds perioden med en 
nedgång i almkurvan. Den kan korreleras med det klas-
siska ”almfallet” som syns i pollendiagram över stora delar 
av norra Europa. I Vesan är nedgången daterad till 3800 år 
f Kr, det vill säga början av tidigneolitikum, vilket stäm-
mer bra med den generella bilden. I samband med alm-
fallet minskar även lind och ask och något senare ek. Or-
saken till almfallet bedöms idag vara almsjukan, möjligen 
i kombination med mänskliga röjningar i samband med 
jordbrukets expansion (för en längre diskussion om alm-
fallet med referenser, se ovan under Vegetationsutvecklingen 
– pollendiagrammet från Vesan). I diagrammet från Vesan 
finns det inga tecken på agrara aktiviteter precis i samband 
med almfallet. Men från en nivå strax ovanför, daterad till 
3300 f Kr (början av mellanneolitikum), finns det säkra 
tecken på betesdrift i och med att de första pollenkornen 
av svartkämpar dyker upp. Samtidigt går ekkurvan ned, 
vilket visar att det framför allt var ekskog som fick ge vika 
för de första människoskapade betesmarkerna. Några år-
hundraden senare, cirka 2700 f Kr, övergavs betesmarkerna 
och ekskogen kunde åter sluta sig.

Pollendiagrammet ger inga belägg för odling i samband 
med denna första betesperiod. Men på lokalen Norje skogen 
påträffades två tidig- eller mellanneolitiska keramikskär-
vor med avtryck av sädeskorn (emmervete) (Victor m fl 
2021). Förutsatt att keramiken är lokalt framställd visar 
avtrycken, tillsammans med betesindikationerna i pollen-
diagrammet, att redan den allra första markanvändningen 
i området baserades på en kombination av både djurhåll-
ning och odling (Broström & Lagerås, denna volym). Att 
klimatet nu blev sämre framgår av att murgrönan slut-
ligen försvann. Dess pollen förekommer på de flesta nivåer 
i pollen diagrammet från 7000 f Kr fram till 2500 f Kr, men 
saknas efter det. Under senneolitikum, vid 2000 f Kr, röjdes 
ekskogen återigen och nya betesmarker etablerades. Denna 
gång blev etableringen mer varaktig och den åtföljdes av 
odling. Redan från 2000 f Kr har vi de första pollenana-
lytiska beläggen för sädesodling i form av kornpollen. Lite 
senare, från äldre bronsålder, och framåt har vi också be-
lägg i form av förkolnade sädeskorn från de arkeologiska 
utgrävningarna.

Även om nedgången i ekpollenkurvan visar att ekskog 
på fast mark röjdes för att ge plats åt betesmarker och od-

ling, är det troligt att man även utnyttjade de näringsrika 
bottnar som torrlades i kustbandet till följd av Littorina-
havets regression. De bör ha erbjudit produktiva strand-
ängar särskilt för bete. Processen gick snabbt fram till 
mitten av bronsåldern, men därefter mer långsamt. Pollen-
diagrammet från Vesan når inte längre fram i tiden än till 
900 f Kr, eftersom yngre lager är förstörda av dränering och 
odling. Makrofossilanalys av förkolnade sädeskorn från de 
undersökta boplatserna visar dock att det var först under 
romersk järnålder, strax efter Kristi födelse, som odlingen 
i området satte fart på allvar. Den utvecklingen presente-
ras i ett annat kapitel (Broström & Lagerås, denna volym). 
För vegetations- och odlingsutvecklingen i Blekinge under 
senare perioder, se även Berglund m fl (2006).

Fortsatt regression  
och Vesans slutliga utdikning
Littorinahavets regression fortsatte, men i allt långsammare 
takt. Detaljerna om regressionens sentida förlopp är dåligt 
kända (markerade med en streckad linje i figur 2), men när 
havsnivån närmade sig dagens nivå snördes Vesan av från 
Östersjön och blev för tredje gången sedan istiden en in-
sjö. Eftersom landhöjningen nu var betydligt långsammare 
än tidigare blev uppgrundningen av vattenvägarna mellan 
Vesan och Östersjön en långsam och gradvis process.

Nästa fas i Vesans händelserika miljöhistoria startade 
med dräneringsarbeten under 1800-talet (figur 13). Sjön var 
då grund och till stora delar igenväxt med vass. På grund av 
sjöns låga nivå i förhållande till havet var den svår att drä-
nera. Flera försök med dikning och invallning gjordes från 
1814 och framåt. År 1863 stadfäste kungen reglementet för 
Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt odlingsbolag. Två år 
senare påbörjades utpumpning vid Norje Sund, men efter 
mycket problem, bland annat med att havet bröt igenom 
vallarna vid flera tillfällen, avbröts arbetet och 1896 revs 
pumphuset. I början av 1920-talet påbörjades ett nytt och 
denna gång lyckat försök till torrläggning. Totalt skulle 
1 519 hektar invallas, torrläggas och kultiveras, varav 954 
hektar ängs- och vassmark, 533 hektar vattenskadad åker 
och 30 hektar grund sjö. Under senare delen av 1920-talet 
anlades kanal- och dikessystem, Norje Sund muddrades 
och Pukavikskanalen färdigställdes. Det hela var klart år 
1934 och den gamla sjöbottnen började att användas för od-
ling och bete. För Ysane socken innebar torrläggningen av 
Vesan att arealen odlingsjord mellan 1900 och 1937 ökade 
med 42 % (Björnsson 1946:219f).

Torrläggningen har dock inte varit problemfri. Genom 
dränering och odling har gyttjan kompakterats och brutits 
ned vilket gör att markytan på den forna sjöbottnen konti-
nuerligt sjunker. Sedan odlingen startade har den sjunkit 
nästan två meter. I takt med detta har huvudkanalen behövt 
fördjupas och nya invallningsföretag och förbättringar har 
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Figur 13 Fyra kartor som visar Vesans successiva torrläggning, sammanställda efter lantmäterikartor. Kartserien upprättades 1938 genom 
Kungliga Lantbruksakademiens försorg. Skala cirka 1:70 000.
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genomförts 1968, 1974 och 2006 (Björk 2010). Prog nosen för 
Vesans framtida utveckling, om jordbruket fort sätter, är att 
marknivån kommer att fortsätta sjunka, vilket kommer att 
medföra ökade svårigheter för dränering och ökad lyfthöjd 
för utpumpning till Östersjön. Det senaste men säkert inte 
sista kapitlet i Vesans händelserika miljö historia var byg-
gandet av nya väg E22 längs den forna sjöns östra strand.

Sammanfattande slutsatser
De arkeologiska undersökningarna inom E22-projektet har 
genomförts i ett landskap med en ovanligt händelserik och 
bitvis dramatisk miljöhistoria. Genom de tvärvetenskap-
liga insatserna har det varit möjligt att belysa delar av denna 
komplexitet och att diskutera de förhistoriska boplatserna 
i sitt miljösammanhang. Vi har i framställningen valt att 
fokusera på stenåldern, dels för att pollendiagrammet från 
Vesan inte täckte senare perioder i någon större omfattning, 
dels för att det var under stenåldern som natur miljön va-
rierade som mest. Flera olika faktorer har tillsammans ska-
pat en komplex miljöhistoria. Grundläggande är klimat-
utvecklingen, som också varit drivkraften bakom de andra 
faktorerna. Klimatet har visat en långsiktig trend, med 
uppvärmning vid istidens slutskede och i början av post-
glacial tid, och sedan en långsam men stadig trend mot 
kallare klimat. Detta har varit känt sedan länge. Men nyare 
forskning har visat att det också förekommit flera kort-
variga men kraftiga klimatförsämringar, så kallade klimat-
händelser. Deras påverkan på de dåtida människorna och 
deras försörjningsstrategier var troligen betydande, men 
här är forskningen fortfarande i sin linda.

En annan miljöfaktor som varit särskilt betydelsefull för 
detta projekt är Östersjöns utveckling och de bitvis snabba 
förändringarna av strandlinjerna. Här uppvisar Blekinge 
en ovanligt komplicerad historia av omväxlande transgres-

sioner och regressioner. Genom Vesans låga nivå och närhet 
till kusten har Östersjöns fluktuationer lett till att Vesan 
alternerat mellan att vara en isolerad insjö och en öppen 
havsvik. De strandnära boplatserna har etablerats och an-
passats i förhållande till dessa ibland snabba förlopp. Sam-
tidigt har variationer i salthalt och biologisk produktion 
haft stor betydelse för livet i havet och i Vesan, och där-
med för jakten och fisket. En tredje faktor är vegetations-
utvecklingen. Den har i stora drag präglats av en övergång 
från kall tundra, via stäpp- och hedvegetation, till en allt 
tätare skog. Trädinvandringen och framför allt den slut-
liga övergången till den atlantiska ädellövskogen innebar 
det definitiva slutet på istidens öppna landskap, ”mammut-
stäppen”, som dominerat Europa under närmare hundra 
tusen år. Miljöförändringen fick i sin tur stor betydelse för 
faunan och säkert också för människors jaktstrategier och 
levnadsvillkor.

Det finns inga direkta belägg från undersökningarna 
på att människor under mesolitikum i någon större skala 
omgestaltat landskapet. Sannolikt har de röjt skog kring 
de mer eller mindre permanenta boplatserna. Troligen har 
de också i någon mån bränt vegetationen för att gynna jakt 
och för att öka tillgängligheten till ätliga och andra använd-
bara växter (sådan så kallad nischkonstruktion diskuteras 
av Lagerås, Broström & Svensson, denna volym). Även om 
det fanns möjligheter att på detta sätt påverka sin omgiv-
ning var det i ett större perspektiv nödvändigt att kunna 
anpassa sig till förändringar i både miljö och klimat. An-
passningen skedde genom kulturell förändring och i det 
arkeologiska materialet finns tecken på nya former av mo-
bilitet och nya ekonomiska strategier. Som beskrivits ovan 
kunde förändringarna ibland gå snabbt. Växlingar i vat-
tenstånd och klimat kunde i många fall upplevas under en 
livstid och detsamma gäller några av de snabbaste föränd-
ringarna av vegetationen (i tabell 5 sammanställs några av 
de snabba förändringar som diskuterats i denna artikel).

Tabell 5 Kronologisk sammanställning av snabba miljöförändringar som torde ha påverkat livet för människorna vid Vesan.

År f Kr Händelse Påverkan i Blekinge

9700 Slutet på yngre dryas Snabb temperaturökning som markerar istidens definitiva slut

9600 Baltiska issjöns tappning Vattennivån faller hastigt 25 meter och nya landområden bildas

9500–9300 Preboreala oscillationen Tillfällig period av kallare klimat

8800–8300 Ancylustransgressionen Till följd av tippningen söderut stiger vattennivån 23 meter och stora landområden dränks

8300–7800 Ancylusregressionen Vattennivån faller 7 meter efter genombrottet i Stora Bält

7500–7000 Hasselns och alens expansion Våtmarker beskogas, med negativ påverkan på det betande viltet

7300–7200 9.3-händelsen Tillfällig period av kallare klimat

6500–5700 Littorinatransgressionen Vattennivån stiger 10 meter. Detaljerna oklara, men troligen bitvis ett snabbt förlopp.

6300–6100 8.2-händelsen Tillfällig period av kallare klimat

6200 Storeggatsunamin Stor tsunami i Nordsjön och Kattegatt, men tveksamt om den nådde Östersjön

6100–5800 Ekens och lindens expansion Skogen tätnar när den atlantiska skogen etableras

3800 Almfallet Förändring av skogssammansättningen till följd av almsjukan
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Att miljöförändringarna har haft stor betydelse för då-
tidens människor är självklart, genom att förutsättningarna 
för boplatser och för jakt, fiske och insamling ändrats. Ur 
ett socialt perspektiv finns det också anledning att betona 
betydelsen av landskapets kommunikativa möjlig heter. 
Övergången från ett öppet gräslandskap till skog bör ha på-
verkat rörelsemönstren på land. Eftersom Vesan bassängen 
under hela den här behandlade tidsperioden legat vid eller i 
nära anslutning till kusten var också vattenvägarna viktiga. 
Periodvis låg boplatserna vid ett öppet sund och var således 
lättillgängliga ur ett marint perspektiv. Under andra peri-
oder var Vesan en avsnörd insjö. Då var det något svårare 
men likväl möjligt att med båt röra sig mellan Östersjön 
och Vesan. Flera arkeologiska resultat tyder på en hög grad 
av mobilitet under mesolitikum. Ur ett bredare geografiskt 
perspektiv har därför också öppnandet av vattenvägarna till 
Västerhavet via Bälten och Öresund haft betydelse.

Det kan avslutningsvis konstateras att även om rikliga 
arkeologiska spår påträffades och undersöktes inom pro-
jektet representerar boplatserna jämförelsevis korta perio-
der (figur 2). En intressant observation är att flera av de 
arkeologiska spåren från stenåldern tenderar att samman-
falla med snabba förändringar av naturmiljön. Särskilt 
gäller detta tiden runt Ancylussjöns transgressionsmaxi-
mum och Littorina transgressionens inledning. Delvis bör 
det spegla ett verkligt förhållande, det vill säga att den 
föränderliga miljön var särskilt attraktiv för bosättning. 
Men det är också möjligt att arkeologiska lämningar från 
dessa perioder är överrepresenterade, beroende på gynn-
samma bevaringsförhållanden. I detta fall har de snabba 
vatten nivåförändringarna lett till att boplatserna hunnit 
överlagras och skyddas utan att eroderas. Det innebär att 
miljöförändringarna inte bara hade betydelse för dåtidens 
människor, utan också för det arkeologiska materialets 
möjlighet att bevaras över huvud taget.
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