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Klimat, strandförskjutning och 
landskaps utveckling i Vesanområdet 
under 11 700 år

Carl Persson, Anna Broström och Nils-Olof Svensson

Inledning
Den övergripande ambitionen med de paleoekologiska ana
lyserna inom E22projektet är att beskriva valda aspekter av 
landskapsutvecklingen i undersökningsområdet, och främst 
kring fornsjön Vesan, ända tillbaks till tiden då land blott
lades i området genom Baltiska issjöns tappning vid Bill
ingen, omkring 9600 f Kr (Andrén m fl 2002 & 2007). Bland 
de faktorer som påverkat människors liv i området kan näm
nas klimatförändringar, förändringar i fauna och vegeta
tion, strandlinjeförskjutningar samt förändringar i havets 
produktivitet och salthalt. Kunskapen om den naturliga 
omgivning en utgör således en nödvändig förutsättning för 
de arkeo logiska tolkningarna.

De olika paleoekologiska analyserna syftar mer specifikt 
till information om:

• Områdets vegetations och kulturlandskapshistoria.
• Strandförskjutningens förlopp och variationer i Vesan

bassängen, framför allt för att kunna förstå bosätt
ningsmönster i området under olika tider.

• Lokal vegetation och spår efter användning och hantering 
av växtmaterial i aktivitetsområden och på boplatser.

Resultaten av de paleoekologiska undersökningarna inom 
projektet som helhet kommer att presenteras i en rapport, 
som färdigställs efter det att rapporterna över de enskilda 
lokalerna har publicerats.

För att förtydliga de arkeologiska resultaten från de en
skilda undersökningslokalerna har befintlig kunskap om kli
mat, strandlinjer, vegetation och fauna sammanställts i detta 
kapitel. Här redovisas även en del av de preliminära resul
tat av projektets paleoekologiska och arkeologiska under
sökningar som är av relevans för förståelsen av klimat och 

miljöförändringar. Att i ett inledande kapitel både redo
visa förutsättningar för landskapsanalysens genomförande, 
dvs kunskapsläget, och resultat från undersökningarna kan 
tyckas motsägelsefullt. Vi menar emellertid att resultaten 
avseende både arkeologiska lämningar och paleoekologiska 
analyser inte skulle kunna förstås endast mot bakgrund av 
det kunskapsläge som rådde före det att projektet påbörjades. 
Genom att kombinera studier av sedimentlagerföljden i Ve
sans centrala del med analyser av strandnära sediment från 
de olika lokalerna samt resultat av pollen och makrofossil
analyser från de arkeologiska lämningarna har vi fått ny kun
skap om miljöutvecklingen i området. De paleoekologiska 
undersökningarna har utgått från olika rumsliga och krono
logiska perspektiv. Det finns därför inte något helt själv skrivet 
sätt att presentera miljöbeskrivningar och resultat från paleo
ekologiska analyser. I detta kapitel har vi kombinerat behovet 
av en bred kontextualisering med mer avgränsade arkeolo
giska frågeställningar genom följande uppdelning:

• I avsnittet Klimatets, strandlinjens och landskapets föränder-
lighet kommer sambandet mellan arkeologin och de natur
vetenskapliga analyserna att diskuteras kort. I detta sam
manhang redovisas metoder och resultat ur ett perspektiv 
som betonar det generella och principiella. Ambitionen 
är att ge en bild av den allmänna utvecklingen av klimat, 
havsnivåer, flora och fauna i Sydskandinavien under Holo
cen. Denna generella beskrivning kompletteras med en 
kort redovisning av mer kortvariga förändringsprocesser.

• I avsnittet Vesanbassängen 9700 f Kr till nutid används ge
nerella och regionala data för att beskriva utvecklingen 
vid Vesanbassängen. Ambitionen är att ge en bild av ut
vecklingen från slutet av istiden till sänkningen av Vesan 
under 1800 och 1900talen.
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I såväl de olika analyserna som för rent illustrativa syften 
har terrängmodeller grundade på Lantmäteriets LIDAR
data (Light Detection And Ranging) använts [© Lantmäteriet 
i2012/892]. Höjddata är genererad genom laserscanning av 
landskapet från flygplan och har använts för att ta fram höjd
skuggade detaljkartor (för en beskrivning av metoden, se 
www.lantmateriet.se). De översiktliga modellerna har ut
gått från höjddata i ett rutnät med upplösningen 2 eller 5 m.

Klimatets, strandlinjens och 
landskapets föränderlighet
Femtontusen år har passerat sedan inlandsisen försvann från 
Listerlandet (Anjar m fl 2014) och under den tiden har stora 
variationer i klimatet, strandlinjen och landskapet påver
kat människans livsvillkor (figur I). För att kunna beskriva 
förändringarna i detta långa tidsperspektiv måste vi använda 
oss av flera parallella tidsskalor: årtal före nu (BP), årtal före 
och efter Kristi födelse (f Kr och e Kr), geologiska krono
zoner, östersjöstadier och arkeologiska perioder samt data 
om sommartemperatur, strandlinjeförskjutningen, vegeta
tionsutvecklingen och faunan (figur II).

Processer på global, regional (Skandinavien/Östersjön) 
och lokal (Listerlandet/Vesan) nivå har samverkat i de föränd
ringar som skett. Vid istidsmaximum var den globala havs
nivån 125 m under dagens, eftersom vattnet var bundet i in
landsisarna. En global temperaturökning frigjorde sötvatten 
ur istidens inlandsisar över Nordamerika och Skandinavien 
samt delvis över Antarktis och Grönland. Den skandi naviska 
inlandsisens mäktighet tyngde ned jordskorpan regionalt 

Figur I Strandförskjutningskurva för Blekingekusten, 14 500 år se-
dan till nutid (efter Berglund & Sandgren 2010, figur 10).

Figur II (till höger) Sammanställning av klimat, strandlinje, växtlighet 
och djurliv i Blekinge under de senaste 15 000 åren, redovisat tillsam-
mans med flera tidsskalor och kronologier: årtusenden före nutid, år-
tusenden före/efter Kristi födelse, arkeologisk kronologi, geologisk kro-
nologi och kronozoner. Figuren baseras på en figur av Liljegren (1999) 
på sidan 29 i Atlas över Skåne och har reviderats med uppgifter och 
data enligt nedan.

Gränserna mellan kronozonerna under sen- och postglacial tid har 
i huvudsak angivits enligt Björkman (2007). Gränsen mellan senglacial 
och postglacial tid (yngre dryas och preboreal) har dock angivits en-
ligt Björck m fl (1997). Sedan inlandsisen lämnade Blekinge har strand-
linjen ändrats på grund av världshavens nivå, landhöjningen samt att 
innanhavet Östersjön tidvis varit isolerat. De fyra Östersjöstadierna 
som kan urskiljas är: Baltiska issjön, Yoldiahavet, Ancylussjön och Lit-
torinahavet. Klimatet representeras här av en rekonstruktion av medel-
temperaturen (°C) i juli månad, som är en sammanställning av flertalet 
klimatstudier på hemisfär till regional skala samt för olika tidsperioder 
(enligt Björkman 2007). Den streckade linjen visar 16°C, som var medel-
temperaturen i juli månad i Skåne under nu rådande standardnormal-
period 1961–1990 (SMHI).

Strandlinjekurvan (m ö h) för Blekinge är baserad på informa-
tion om lägen för strandhak och strandvallar, lagerföljder i sediment 
från kustnära sjöar och havsvikar som visar vattendjup och salthalt 
samt submarina trädstubbar (Berglund & Sandgren 2010). Den har 
sedan justerats för de lokala isobaserna på grund av landhöjning 
efter inlands isens belastning över Listerlandet. Strandlinjekurvan 
baseras på kunskap genererad under de senaste 130 åren (De Geer 
1882; Holst 1899; Munthe 1902; Sandegren 1939; Ringberg 1971; Berg-
lund 1964, 1971; Mikaels son 1978; Björck 1981; Liljegren 1982; Yu 2003a 
& 2003b; Yu m fl 2003, 2004, 2005, 2007; Berglund m fl 2005; Andrén 
m fl 2007).

Växtligheten har rekonstruerats av Anna Broström med hjälp 
av en väl beprövad landskapsmodell, REVEALS (Sugita 2007; Bro-
ström m fl 2008), baserad på fossila pollen i en sedimentlagerföljd 
från Färske sjön i östra Blekinge (Berglund 1966; Berglund m fl 2006). 
Här visas den regionala vegetationsutvecklingen i östra Blekinge 
och sydöstra Småland: björk, gran, tall, al och vide, lövskog (inne-
hållande alm, ask, ek, lind, hassel), bok, en, ljung, gräsmark (inne-
hållande gräs, halvgräs, ängs- och bergssyra, smörblommeväx-
ter, svartkämpe, korgblommiga växter och mårväxter) samt odlad 
mark (innehållande korn, vete, råg och havre). Rekonstruktionen för 
period en före 9600 f Kr ska betraktas med försiktighet eftersom an-
delen träd möjligen kan vara överdriven av REVEALS. Under den här 
perioden är pollenproduktiviteten låg och långtransporterade pol-
len från kontinenten kan därmed ha stor inverkan på rekonstruk-
tionen (Åkesson m fl 2015).

De vanligaste vilda däggdjurens samt tamdjurens förekomst i 
södra Skandinavien, belagda genom benfynd i Skåne och Danmark, 
har reviderats baserat på Lepiksaar (1982), Arnesson-Westerdahl och 
Ericson (1987), Ekström (1993), Liljegren och Lagerås (1993), Jons-
son (1995, 1996), Kindgren (1995), Eriksson och Magnell (2001), Bro-
berg (2004), Eric son och Tyrberg (2004), Bennike m fl (2007), Aaris-
Sørensen (2009) samt Sørensen och Karg (2012), Magnell (under ut-
givning). Figuren har sammanställts av Anna Broström.
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Figur III Kartor som visar Listerlandet med beräknade strand linjer 
vid olika tidpunkter mellan 9700 f Kr och 2000 e Kr och de inom E22-
projektet undersökta lokalerna (röda stjärnor), från söder mot norr: 
Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 597, Norje Sunnansund, Norje 
Nordan sund, Norjeskogen & Norjegravfälten, Pukavikskogen och 
Gustavs torpsvägen.

Kartorna baseras på en terrängmodell med 5 m upplös ning, 
som utgår från Lantmäteriets LIDAR-data (Light Detection And Rang
ing), djupinformation från Lantmäteriets Vägkarta [© Lant mäteriet 

i2012/892] och därutöver djupdata från Sveriges geologiska undersök-
ning, Maringeologiska kartan, och från Iowtopo2 (Seifert m fl 2001). 
Terrängmodellen subtraherades med strandlinjenivån för respektive 
tidsperiod. Vesans utlopp vid Norje har överdrivits för att tydliggöra 
kontakten mellan Vesanbassängen och Östersjön. Lägen för andra 
eventuella utlopp visas i figur IX och X. Landskapets topografi har 
förändrats genom erosion och pålagring av sand och grus under An-
cylus- och Littorinatrangressionerna. Dessutom har området ställvis 
pålagrats med torv och gyttjelager, vilka kraftigt kompakterats efter 

9700 f Kr 9200 f Kr 8600 f Kr

7900 f Kr 7100 f Kr 6700 f Kr

6200 f Kr 6000 f Kr 5400 f Kr
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uppodlingen. Kustlinjernas och Vesansjöns rekonstruerade utsträck-
ning, baserat på höjdmodellen för dagens marknivå, är därför endast 
approximativ. På kartan för 1814 e Kr är Vesans utsträckning base-
rad på lantmäterikartor från perioden 1805–1826 enligt den kartsam-
manställning av Kungliga Lantbruksakademin som återges i figur XXI.

De havsnivåer som använts för respektive årtal är: 9700 f Kr: +20 
m ö h, 9200 f Kr: -17 m, 8600 f Kr: +4,74 m, 7900 f Kr: -0,04 m, 7100 f Kr: 
-2,37 m, 6700 f Kr: +0,65 m, 6200 f Kr: +2,88 m, 6000 f Kr: +3,45 m, 5400 
f Kr: +6,36 m, 4300 f Kr: +6,98 m, 3500 f Kr: +5,31 m, 2800 f Kr: +4,64 m, 

1800 f Kr: +4,10 m, 500 f Kr: +1,18 m, 500 e Kr: +0,70 m, 1000 e Kr: +0,45 
m, 1814 e Kr: +0,04 m och slutligen nutid 0 m ö h. Turkos färg anger 
att det med största sannolikhet funnits en insjö i Vesansänkan un-
der respektive 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. I huvudsak 
motsvarar detta utbredningen av organisk jordart (jfr figur IV). Kar-
tor av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad.
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och då isen började tunnas av påbörjades en landhöj ning 
som pågår än i dag och som varierar geografiskt, be roende 
på att isens mäktighet skiftade. Den lokala förändringen av 
strandlinjen beror på en kombination av den stigande globala 
havsnivån och den regionala och lokala landhöj ningen (De 
Geer 1888, 1890; Björck & Svensson 1994; Lambeck & Chap
pell 2001). De regionala skillnaderna i landhöjning har påver
kat Östersjöns utloppsförhållanden och under två perioder 
har Östersjöbäckenet varit isolerat från världshaven. Land
höjningen vid Listerlandet och Vesan har än i dag inte helt 
avstannat, men balanseras ganska exakt av en stigande havs
nivå. Fortfarande höjs dock större delen av Sverige relativt 
havets nivå, som mest i Ångermanlands kusttrakter, med 
nästan 0,1 m per år. Sammantaget har detta resulterat i ett 
komplext mönster av transgressioner, stigande vattenstånd, 
och regressioner, fallande vattenstånd (Björck 1995) (figur 
III). Blekinge har av flera skäl blivit ett nyckelområde för 
forsk ningen kring Östersjöns utveckling (t ex Berg lund 1964, 
1971; Liljegren 1982; Berglund & Björck 1994; Yu m fl 2004; 
Berglund m fl 2005; Berglund & Sandgren 2010).

På en global skala påverkade sötvattenstillförseln i de 
salta världshaven hela djuphavscirkulationen och havsström
marna, något som i sin tur påverkade klimatet och orsakade 
perioder av tillbakagång i den generella temperaturökning en. 
Detta var fallet framför allt i Nordatlanten, där smältvatten 
från den nordamerikanska inlandsisen orsakade upp repade 
perioder av nedkylning av havstemperaturen och där havs
isens sydliga utbredning hade inverkan på klimatet även re
gionalt i Skandinavien under senglacial och postglacial tid. 
Relevanta exempel på detta är kalla perioder såsom yngre 
dryas och tiden kring 6200 f Kr, då årsmedeltemperaturen 
sjönk ett par respektive en grad och förblev låga under flera 
hundra år (Björck m fl 2002). Vi återkommer till den senare 
köldperioden mer detaljerat nedan.

I flera naturliga arkiv såsom isborrkärnor, marina sedi
ment, sediment från sjöar och våtmarker samt årsringar i träd 
kan vi följa både klimatförändringar och landskapets utveck
ling sedan istiden. Djurben från torv och gyttjelager och 
arkeologiska utgrävningar gör att vi kan följa djurens invand
ring. Dessa data används som klimat eller miljöapproxima
tioner, s k proxies (t ex Mann m fl 2008). Dateringsmetoder 
och analysmetoder förbättras ständigt, vilket gör att tidsupp
lösningen blir mer detaljerad och att snabba förändringar i 
klimat och miljö kan upptäckas. Möjligheten att kombinera 
miljö och klimatdata med modeller som beskriver rumsliga 
processer på global, regional och lokal nivå har ytterligare 
ökat vår kunskap om hur förändringarna gått till. Ett bra 
verktyg för att följa landskapsutvecklingen i Vesanområdet är 
att använda en kombination av jordartskartor, topografi och 
kännedom om strandlinjer under olika tidsperioder.

Jordartskartan visar den rumsliga utbredningen av jord
arter som deponerats under istiden, under isavsmältningen 
samt under postglacial tid (figur IV). Urberget går i dagen 

på höjderna vid Ryssberget och Listershuvud. För övrigt är 
berggrunden täckt av morän, som i flera områden överlagras 
av isälvsgrus och sand, som avsatts under isavsmältningen. 
Därefter har sand och finkornigare sediment avsatts i strand
nära respektive djupare vatten under Östersjöstadier med 
högre vattennivåer än i dag. Slutligen har organiska sedi
ment och torvmarker bildats när organiskt material avsatts 
i havsvikar, sjöar och mossar. I nedanstående beskrivningar 
av strandlinjeförändringarna använder vi jordartskartan som 
stöd för tolkningen av landskapsförändringarna.

Det finns också långsiktiga generella förändringar som 
förvisso är kopplade till klimatet, men som har en egen dyna
mik. Exempelvis avsätts hela tiden organiska avlagringar på 
sjöarnas botten och från kanterna växer de sakta ihop (Ter
rell & Perfetti 1989:17). Till skillnad från sjöarna befinner sig 
torvmarkerna i en pågående expansion. Som exempel kan 
nämnas att vid vår tideräknings början täckte torvmarkerna 
ca 7 % av markytan i sydvästra Småland, nu är ca 25 % täckt 
av torvmarker (Lagerås 2003; 2004:148). Till andra lång
samma naturliga förändringar hör försurningen av marken 
och urlakningen av mineraler och näringsämnen (Norton 
1990:215; Roberts 1998:238 f; Welinder 1998:38 f).

NÅGRA ORD OM KRONOLOGI OCH TERMINOLOGI
Som framgått ovan finns det numera goda förutsättningar att 
med naturvetenskapliga metoder tämligen exakt datera hän
delser och förändringar i naturmiljön. Metodutveckling en 
har gått snabbt, vilket avspeglas av att citerad litteratur i 
naturvetenskapliga artiklar sällan är äldre än något tiotal år, 
om syftet inte är att ge en bakgrund. Inom arkeologin, och 
speciellt inom stenåldersforskningen, används ofta upp till 
hundra år gamla publikationer för direkta jämförande ana
lyser. Detta har medfört att det i den arkeologiska littera
turen inte sällan förekommer oklara och ibland motsägan de 
beskrivningar av sambandet mellan arkeologiska kulturer och 
naturvetenskapligt baserade kronologiska indelningar. Ex
empelvis har begreppen pollenzoner och kronozoner inom 
arkeologin ofta använts på ett osystematiskt och oförklarat 
sätt. Också de tidsmässiga avgränsningarna har varierat över 
tid, bland annat på grund av att olika halveringstider används 
vid rapporteringen av 14Canalyser. Det finns också i littera
turen olika åsikter om vilka tidsmässiga avgräns ningar som 
bör gälla för de arkeologiska kulturerna (Persson 2012:23 ff). 
Vi har valt att använda kronozonerna som en grundläggande 
tidsenhet för framställningen. De är från början beskrivna 
av Mangerud m fl (1974). Avgräns ningarna i 14Cår är sedan 
dess, med något skiftande resultat, kalibrerade till kalenderår 
(Walanus & Nalepka 2010). Inom E22projektet har vi använt 
Leif Björkmans bok Från tundra till skog (2007) som utgångs
punkt för uppdelningen, förutom gällande över gången mel
lan senglacial och postglacial tid (yngre dryas–preboreal), där 
vi har följt Björck m fl (1997) och satt gränsen vid 9600 f Kr.
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Figur IV Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning) med 
läget för de undersökta lokalerna samt för den centrala borrkärnan 
i Vesan. Lokalerna är från söder: Lussabacken norr, Damm 6 & Bro 
597, Norje Sunnansund, Norje Nordansund, Norjeskogen & Norje-
gravfälten, Pukavikskogen och Gustavstorpsvägen. Skala 1:120 000.
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Figur V Strandförskjutningskurva baserad på Berglund & Sand-
gren (2010), korrigerad för Listerlandets lägre landhöjning av Nils-
Olof Svens son, Högskolan i Kristianstad (jfr figur I). Korrektionen har 
skett genom att subtrahera strandnivåerna med en tidslinjär faktor 
som minskar till noll i nutid. Vid tiden för Littorinagränsen, ca 4300 
f Kr, är korrektionen 1 m. I figuren redovisas 232 av de (i skrivande 
stund) sammanlagt 284 14C-dateringarna av material från arkeolog-
iska lämningar och paleo ekologiska prover från E22-projektet (jfr 
Appendix I). Figuren avser att illustrera den generella spridningen 
av dateringar i relation till strandförskjutningskurvan och klimat-
utvecklingen. De dateringar som inte har tagits med är en uppen-
bart felaktig datering av träkol av tall till 18975 BP (Ua-31205) från ett 
tidig mesolitiskt kulturlager på Lussa backen norr, åtta dateringar av 

prover från sediment i Vesan, vilka kommer att redovisas i den paleo-
ekologiska rapporten från projektet, 41 dateringar från brandgravar 
på Norjegravfälten, vilka genom sitt snäva tidsomfång mellan 1200 
och 800 f Kr skulle göra figuren otydlig, samt två dateringar till medel-
tid och nyare tid (en härd och en ränna) från samma lokal. För varje 
daterat prov har omfånget beräknats utifrån ett mittvärde av den 
med 2σ kalibrerade dateringen (t ex har datering en 1120–900 BC kal. 
2σ mittvärdet 1010 BC och felstaplarna blir då 110). Varje datering har 
lagts in med nivån över/under nuvarande havsyta. Denna nivå avser 
ibland provet i sig och ibland lämningen från vilken provet har tagits. 

Gränserna mellan kronozonerna under sen- och postglacial tid har 
i huvudsak angivits enligt Björkman (2007). Gränsen mellan senglacial 
och postglacial tid (yngre dryas och preboreal) har dock angivits enligt 

Björck m fl (1997). Vertikala linjer och färgfält anger olika klimathändel-
ser eller -perioder som är relevanta för förståelsen av de arkeologiska 
lämningarna och landskapsutvecklingen i området (källorna till dessa 
händelser framgår av texten i detta kapitel). Den streckade blå vertikala 
linjen vid ca 6300 f Kr anger en möjlig snabb och kraftig regression efter 
den första Littorinatransgressionen (Göransson 2006). 

Det ska understrykas att daterade prover från arkeologiska kon-
texter, till synes belägna under den beräknade strandlinjen, gällande 
framför allt tiden för Ancylussjöns transgression och regression samt 
tiden för den första Littorinatransgressionen, föranleder viss revi-
sion av strandförskjutningens förlopp under dessa perioder. Detta 
diskuteras mer ingående i föreliggande kapitel. Figuren har samman-
ställts av Elisa beth Rudebeck.
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Om inget annat framgår av texten är alla tidsangivelser 
uttryckta i kalenderår före och efter Kristi födelse. Samtliga 
tidsmässiga uppdelningar står att finna i figur II. Som jäm
förelse och generell översikt visas i figur V en mer detaljerad 
tidsskala med strandförskjutningskurvan och 232 daterade 
prover från arkeologiska lämningar på de inom E22projektet 
undersökta lokalerna och från naturliga lagerföljder vid loka
lerna och i centrala Vesan.

Beskrivningen av Vesanbassängens naturgeografi under 
de senaste 11 600 åren utgår från hur närmiljön torde ha tett 
sig för de människor som besökte eller bodde i området. 
När det gäller tiden från isavsmältningen till Littorinahavets 
maximum har vår uppdelning i olika avsnitt grundat sig på 
de varierande strandlinjerna och när det gäller tiden mellan 
4300 f Kr och 1000 e Kr är det främst den arkeologiska pe
riodindelningen som varit utgångspunkt för uppdelningen. 
Gränsen mellan de två sista perioderna har dragits 1814, efter
som det var då de första försöken att dika ut Vesan inleddes.

Vesanbassängen 9700 f Kr till nutid
VESANBASSÄNGEN SOM INSJÖ, CIRKA 9700–8700 f Kr
Enligt lervarvskronologin började den globala värme period 
som fortfarande pågår år 9704 f Kr (Björck m fl 2002). Vid 
denna tid låg Vesanbassängen som mest ca 17 m under den 
Baltiska issjöns yta (figur I) och under vinter halvåret av sattes 
i det djupa vattnet lera som transporterats med smältvatten 
från inlandsisen. Vattenrörelserna sorterade moränmateria
let, vilket resulterade i de renspolade klippor och klapper
stensfält som nu återfinns på höjderna runt Vesanbassäng en 
(Björk 2010). På grund av det varmare klimatet och den 
smältande inlandsisen öppnades en passage vid Billingen, 
där Baltiska issjön tappades ut i Västerhavet. Att datera tapp
ningen är svårt eftersom händelsen inträffar mitt i en platå 
på 14Ckalibreringskurvan (Andrén m fl 2007). Med hjälp 
av lervarvskronologi har Andrén m fl (2002) date rat tapp
ningen till 10 800 varvår BP, vilket korrelerat med isvarvs
kronologi från Grönlandsisen ger en datering till ca 9610 
f Kr. Svensson (1989, 1991) korrelerar Baltiska issjöns tapp
ning till strandvallssekvenserna på bland annat Listers huvud 
och anser att tappningen skedde i nivåintervallet 17 m över 
till 8 m under dagens havsnivå på södra Lister landet (jfr figur 
I, IIIa–c, VIa & b).

Det nya innanhav som bildades benämns Yoldiahavet och 
eftersom landhöjningstakten fortsatt var relativt hög skedde 
en ganska snabb regression av havsnivån under detta skede, 
på Listerlandet ned till minst 17 m under dagens havsyta 

Figur VIa Skandinavien med inlandsisen och vattennivåer i Östersjö-
bassängen 9700 f Kr. Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad. Skala 1:20 000 000. 

Kartserien med paleogeografiska rekonstruktioner för Skandi-
navien och dess omgivningar (figur VIa, VIb, XI, XV) har tagits fram 
digitalt med utgångspunkt från en digital modell över dagens topo-
grafi samt djupförhållanden i havet och större sjöar. Från denna 
topografi har sedan subtraherats en modell för fornstrandlinjens 
nivå för respektive skede. Modellen för dagens topografi och djup 
baseras på egna digitalisering ar av kartor och sjökort, batymetri från 
Östersjön, Kattegatt och Skagerack från Seifert et al (2001), baty-
metri för Nordsjön från ”Terrainbase” (NGDC, National Geophysical 
Data Center, Boulder, USA) samt landtopografi från höjdmodellen 
”GLOBE” (NGDC). Modellerna för fornstrandlinjernas nivå har inter-
polerats från ett stort antal studier. Inlandsisens utbredning följer 
Lundqvist & Saarnisto (1995).

Figur VIb Skandinavien med inlandsisen och vattennivåer i Östersjö-
bassängen 9100 f Kr. (Jfr figur VIa). Karta av Nils-Olof Svensson, Hög-
skolan i Kristianstad. Skala 1:20 000 000.
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Figur VII Postglacial sand och grus (orange) enligt Jordartskartan (© 
Sveriges geologiska undersökning) på LIDAR-baserad karta [LIDAR-
data: © Lantmäteriet i2012/892]. Modellen har utgått från höjddata i 
ett rutnät med upplösningen 2 m. Huvuddelen av den sand och grus 
som deponerats i Vesanbassängen under Holocen kommer från Lit-
torinatransgressionen. Det förekommer dock också sand och grus 

N

0 2 500 5 000 m

från Ancylustransgressionen samt flygsand från tiden efter att havet 
sjunkit till sin nuvarande nivå. Vid de arkeologiska undersökningarna 
inom E22-projektet visade det sig att det förekom äldre välbevarade 
markytor under lager av postglacial sand och grus. Kartan är fram-
ställd av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad, och Carl Pers-
son. Skala 1:125 000.
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Figur VIII Sektion mot sydväst i västra schaktkanten vid Lussa-
backen norr. Den vita pilen pekar på den ”svarta randen”, som är 
ett resultat av naturliga processer som hänger ihop med Ancylus-
transgressionen. Trots den tydliga mörkfärgningen rör det sig inte 
om kulturlager. På sina ställen har dock lagret varit en markyta, 
vilket framgår av fynd av o störda koncentrationer av litiska mate-

rial. Endast några meter från den i bilden synliga profilen påträf-
fades i anslutning till det undre mörka lagret (tidigmesolitisk nivå) 
en hydda som daterats till ca 8400 f Kr (hydda 1, Lussabacken norr; 
Björk m fl 2016). Profilen kompletterar figur IV och VII och visar hur 
sand och grus från Littorinatransgressionen överlagrar och döljer 
det äldre landskapet. Foto: Blekinge museum.

(Andrén m fl 2007). Eftersom sötvatten under de första år
hundradena strömmade ut via grundare passager norr om 
Billingen kunde saltvatten från Västerhavet inledningsvis 
inte nå Yoldiahavet. Från ca 9300 f Kr finns det dock tyd liga 
spår av saltvatteninflöde och under efterföljande 300 åren var 
Yoldiahavet en brackvattensjö, men från ca 9000 f Kr var 
vattnet åter sött (Svensson 1989; Wastegård m fl 1995; Andrén 
m fl 2007). Den biologiska produktiviteten i Yoldiahavet var 
tämligen låg, möjligen var miljön rikare under perioden med 
bräckt vatten (Heinsalu 2000).

Redan omedelbart efter istidens slut fanns vikare i 
Östersjöbassängen (figur II). Det finns få fynd av fiskben 
från denna tid som kan belysa fiskfaunan. Genetiska stu
dier av olika laxstammar runt Östersjön tyder på att laxen 
fanns redan i den Baltiska issjön (Säisä m fl 2005). Den vår
lekande strömmingen fanns sannolikt i Yoldiahavet redan 
från dess tidigaste stadium (Ojaveer & Kalejs 2005). Det 
förefaller tro ligt att det också från Yoldiahavets tidigaste 

stadier fanns kallvattenanpassade arter, såsom lake, gädda 
och röding. Från den tid när saltvatten bröt in finns fynd av 
kolja och vitling i Mellansverige (Liljegren & Lagerås 1993). 
Sannolikt har även andra saltvattensfiskar funnits i Yoldia
havet under denna period.

Den snabba uppvärmningen under den preboreala krono
zonen avbröts ca 9400–9200 f Kr av kortvarig avkylning 
som brukar benämnas den preboreala oscillationen (Björck 
m fl 1997; Rasmussen m fl 2007; Van Der Plicht m fl 2004). 
Efter denna kallare period blev klimatet varmare och tor
rare i södra Sverige, vilket indikeras av en ökad frekvens 
av skogsbränder och lägre vattennivåer i insjöarna. De låga 
vatten nivåerna tycks ha kulminerat ca 8550 f Kr (Greisman 
& Gaillard 2009; Digerfeldt 1988; Hammarlund m fl 2003).

I början av preboreal tid kan vegetationen beskrivas som 
en lågväxt tundravegetation dominerad av gräs, vide, en
buskar och dvärgbjörk. Efter den preboreala oscillationen 
minskar de öppna markerna och björken blir alltmer domine

stolphål, järnålder

tidigmesolitisk nivå

mellanmesolitisk nivå
(hyddorna)

överlagring av 
Littorinahavet

matjord
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rande. Några hundra år senare invandrar tall och asp följda av 
hassel, som efter ytterligare några hundra år kom att konkur
rera ut björken och tillsammans med tallen dominera skogen.

Eftersom Listerlandet legat under vatten fram till Baltiska 
issjöns tappning omkring 9600 f Kr är det först vid denna 
tid som de för Sydskandinavien tidiga arterna ren och fjäll
räv m fl kunnat invandra till området. Älg, uroxe, visent och 
björn invandrade under tidig preboreal tid. När björkskog en 
tätnade och tall och hassel expanderade kom arter som vild
svin, bäver, räv, kronhjort och rådjur. Först att försvinna 
på grund av vegetationsförändringarna var renen, följd av 
visenten (se figur II och referenser i figurtexten).

Det finns inte några nutida miljöer som påminner om 
tidig postglacial tid i Sydskandinavien. Under en övergångs
period fanns det, trots en relativ hög temperatur, nästan inga 
träd, eftersom det varken fanns humusskikt eller träd som 
kunde sprida frön. Även faunan kan ur ett nutida perspektiv 
tyckas märklig, då arktiskt anpassade djur kunde uppträda 
samtidigt med mer värmekrävande arter.

Norje Sunnansund

Damm 6

Bro 597

Lussabacken norr

preboreal tid?

tidig preboreal tid

7900–6700 f Kr

Figur IX Äldre utlopp från Vesanbassängen med en vattennivå 
i Vesan bassängen på omkring 0 m ö h markerad på LIDAR-kartan 
[LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Modellen har utgått från 
höjddata i ett rutnät med upplösningen 2 m. Det nordligaste ut loppet 
var topografiskt distinkt och återfinns som utlopp B i figur X. Det 
mellersta utloppet från tidig preboreal tid framkom vid den arkeo-
logiska undersökningen av Damm 6. Det som i LIDAR-modellerna 
framstod som en svag försänkning visade sig vid undersökningen 

Vesanbassängens topografi under denna period är svår 
att rekonstruera. Senare transgressioner har omgestaltat 
landskapet både genom att erodera material och genom att 
depo nera stora mängder sand och grus längs de dåtida kust
linjerna. Omfattningen av dessa processer antyds av de post
glaciala jordarternas utbredning runt Vesanbassängen (figur 
IV). Förekomsten av morän på kartan påvisar möjligheten 
av en ursprunglig markyta under preboreal tid. Det är dock 
också möjligt att moränen eroderats fram av senare transgres
sioner. Preboreala markytor under den postglaciala sanden 
har vid flera tillfällen dokumenterats inom ramen för E22
projektet (Björk m fl 2016; Fendin m fl denna rapport). Det 
finns alltså ett delvis bevarat landskap som är äldre än An
cylustransgressionen. Detta landskap är dock endast glimt
vis synligt i dagens topografi (figur VII & VIII). Genom att 
mesolitiska fynd från två perioder påträffats vid två sepa
rata utlopp på ungefär samma höjd (figur IX) förefaller det 
troligt att Vesanbassängens pasströskel varit belägen på ca 
0 m ö h (figur X).

vara ett distinkt utlopp fyllt av gyttja och torv. Det sydligaste ut-
loppet är mer hypotetiskt och bygger främst på koncentrationen av 
preboreala flintkoncentrationer i den norra delen av Lussabacken 
norr (Björk m fl 2015). Platsen var täckt av tjocka sandlager (se figur 
VII), varför det var svårt att bedöma hur området gestaltat sig före 
Littorinatransgressionen. Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i 
Kristianstad, och Carl Persson. Skala 1:25 000.
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Figur X LIDAR-karta över Vesanbassängen [LIDAR-data: © Lant-
mäteriet i2012/892] med en inritad vattennivå på omkring 0 m ö h, 
vilket inte torde vara mycket över bassängens naturliga pasströskel 
före det att fördjupningsarbetet av Norje Sund inleddes år 1814 (Björk 
2010). Modellen har utgått från höjddata i ett rutnät med upplösnin-
gen 2 m. Eftersom landskapets topografi förändrats genom att sand 
och grus eroderats och avsatts under Ancylus- och Littorinatrans-
gressionerna, och området dessutom pålagrats med torv och gyttje-
lager, så är sjöns rekonstruerade utsträckning, baserad på dagens 
marknivå, endast approximativ. Tre låglänta passager in till Vesan 
har identifierats i terrängen. På kartan har dagens utlopp Norje Sund, 
markerats med A. Detta har med mindre modifieringar varit aktivt 

under historisk tid. En äldre delsträckning av utloppet, med början 
intill boplatsen Norje Sunnansund, var aktiv före Littorinatransgres-
sionen och markeras med B. I södra delen av Vesan, vid Sölve, finns 
i dagens terräng ytterligare en lågpassage in till Vesan, markerad 
med C. I dag återfinns i denna senare passage ett dike, nu rinnande 
ned mot Vesan, men före utdikningen 1927 i riktning ned mot havet i 
Sölvesborgsviken. Passpunkten för detta utlopp synes ligga i dikets 
förlängning strax söder om Sölvevägen, i ett område där markytan 
som lägst är ca 1,3 m ö h. Då Vesan bassängens tillrinningsområde är 
tämligen begränsat är det möjligt att vattennivån under torrare pe-
rioder varit lägre än pasströskeln, varvid bassängen saknat utlopp. 
Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. Skala 1:62 500.
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När de första människorna någon gång efter Baltiska is
sjöns tappning nådde Vesanbassängen bör de ha mött en in
sjö. Under en kort period omedelbart efter att klimatet för
bättrats har sjöns biologiska produktion troligen varit låg. 
Ett snabbt varmare klimat, riklig tillgång på mineraler och 
näringsämnen samt ett högt pHvärde bör dock ha med
fört att produktiviteten fort ökade till en relativt hög nivå 
(Diger feldt & Håkansson 1993). Sannolikt var den bio logiska 
produktionen i insjöarna högre än i Yoldiahavet. Efter som 
sjön i Vesanbassängen hade ett litet tillrinnings område (ca 
42 km2) är det möjligt att klimatförändringar påverkade 
sjöns vattenstånd. Det kan följaktligen inte uteslutas att sjön 
tidvis haft en vattennivå som legat under utloppströskeln, 
som troligen har varit omkring 0 m ö h. Sjön har i så fall 
saknat utlopp. Uppgifter om fynd av flintor vid rensningen 
av Västra Orlundsån (Möllebjörkekanalen) vid utgrävnings
lokalen Norje Nordansund och fyndet av en kraftig lan
cettmikrolit, som typologiskt dateras till preboreal tid, vid 
utredningsgrävning av Yta 7 ute i Vesanbassängen skulle 
kunna förklaras av perioder med lågt vattenstånd (Fendin 
m fl denna rapport; Henriksson & Björk 2015). Under fuk
tigare perioder avvattnades dock sjön av en mindre å. Vid 
undersökningslokalerna Damm 6 och Bro 597, i omedelbar 
anslutning till utloppet, påträffades flintfynd som visar att 
detta utlopp varit i funktion under tidig preboreal tid (figur 
IX; Björk m fl 2015). Topografin och stratigrafiskt låsta fynd 
låter oss ana ytter ligare ett utlopp vid Lussabacken norr, ca 
500 m söder om det ovan beskrivna utloppet (figur IX). Med 
utgångs punkt från 14Cdateringar av arkeologiska lämnin
gar bör detta utlopp ha fungerat under slutet av den här dis
kuterade perioden (ca 8500 f Kr) (Björk m fl 2016). En alter
nativ tolkning är att fynden avsatts vid ett sund skapat av 
den stigande Ancylussjön.

De arkeologiska fyndplatserna i sydöstra Sverige från 
denna tid är förhållandevis få. Delvis kan detta förhållande 
förklaras av att Yoldiahavets kuster numera ligger under 
havsytan. Skillnaden gentemot den stora mängden samtida 
boplatser i Bohuslän kan dock inte endast förklaras av detta 
förhållande. Sannolikt ska de kanske uppemot 10 000 tidig
mesolitiska boplatserna runt Uddevalla förstås i ljuset av om
rådets extremt rika marina resurser (Schmitt m fl 2006). 
Dessa resurser kan inte på något sätt likställas med det rela
tivt näringsfattiga Yoldiahavet. Eftersom Öresund var torr
lagt var det södra Östersjöområdet inte en naturlig del av 
det starkt marint präglade sociala nätverk i Västerhavet som 
brukar benämnas Hensbackakulturen. Man kan dock notera 
att det i Blekinge under den första delen av preboreal krono
zon fortfarande fanns goda förutsättningar för en paleolitisk 
livsstil, präglad av jakt på migrerande klövvilt. Mycket ty
der på att de grunda och relativt näringsrika insjöarna var av 
mycket stor betydelse under denna tid. Från Polen finns ex
empel på ett systematiskt fiske av lekande gädda. Resultaten 
har presenterats under rubriken Harvesting pike at Tlokow 

(Schild m fl 2003), vilket säger något om fiskets omfattning. 
Sjöarna utnyttjades dock inte bara för fiske. Genom pil
spetsars placering i påträffade djurskelett vet vi också att en 
ofta använd jaktmetod var att driva ut djuren i vatten för 
att sedan beskjuta och harpunera dem från en båt (Lars
son 2009). Vattenvägarna under preboreal kronozon var en 
viktig förutsättning för de sociala nätverken. Ur ett arkeo
logiskt perspektiv uppfattar vi dessa rörelser av människor 
och idéer som mönster av boplatser och spridningar av rå
material (Persson 2012). Sjön i Vesanbassängen var utifrån 
beskrivningen ovan en plats som vid vissa årstider måste ha 
erbjudit rika resurser för besökande människor.

VESANBASSÄNGEN VID ANCYLUSSJÖNS STRAND, 
CIRKA  8700–7900 f Kr
Den kraftiga landhöjningen ca 8800 f Kr medförde att Yoldia
havets utlopp i Mellansverige torrlades. Den avsnörda söt
vattenssjön i Östersjöbäckenet benämns Ancylussjön. I den 
södra delen var landhöjningstakten lägre, varför Ancylussjön 
tippades söderut, vilket resulterade i en snabb transgression 
i södra delen av Östersjöbäckenet. Transgressionen dränkte 
stora beskogade ytor och på Ancylussjöns stränder ansam
lades sannolikt stora mängder drivved (Lundqvist 1965; Pers
son 1978; Svensson 1989). I Blekinge nådde transgressionen 
höjder på 5–6 m ö h (Mikaelsson 1978; Liljegren 1982; Berg
lund & Sandgren 2010) (figur XI). I samband härmed av
lagrades leriga och sandiga Östersjösediment ovanpå de ter

Figur XI Skandinavien med inlandsisen och vattennivån i Östersjö-
bassängen 8500 f Kr (jfr figur VIa). Karta av Nils-Olof Svensson, Hög-
skolan i Kristianstad. Skala 1:20 000 000.
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restriska och limniska avlagringarna från den tidigare lågvat
tennivån. Resultatet blev den så kallade ”svarta randen” (figur 
VIII) som ofta observeras vid djupgrävningar i Kalmartrak
ten och i Blekinge (Holst 1899; Munthe 1902; Svensson 2001). 
Det mörka lagret har på vissa platser bildats av limniska sedi
ment, på andra platser av torvbildningar och på ytterligare 
andra platser av jordmåner. Att lagret är mörkfärgat har olika 
orsaker. Ibland innehåller det delvis nedbrutet organiskt ma
terial, ibland kolpartiklar från närliggande kulturlager eller 
boplatser och ibland har jordmånsprocesser fällt ut järn el
ler mangan nära den dåvarande markytan. Lagret markerar 
den topografi som existerat på ställen som över svämmats av 
postglaciala transgressioner men är alltså, trots den mörka 
färgningen, inte ett kulturlager.

Vid Ancylustransgressionens kulmination omkring 8300 
f Kr avlagrades ofta strandvallar eller framsvallades strandhak. 
När Östersjön funnit ett nytt utlopp till Västerhavet, troligen 
genom sydvästra Östersjön och Stora Bält, avbröts transgres
sionen. Det nya utloppet fördjupades snabbt och sänkte An
cylussjöns vattenyta till Västerhavets nivå. Regressionen var 
inledningsvis snabb, i Blekinge omfattade den ca 7 m och vid 
Oskarshamn 8–10 m (Svensson 1989; Björck 1995). Daterin
gen av såväl transgressionen som regressionen är av flera skäl 
osäker. Det kan också noteras att regressionen berodde på att 
utloppet eroderades. Denna process kan ha varit så snabb att 
det även med prover med låg standardavvikelse är svårt att 14C
datera händelseförloppet. Utifrån tillförlitliga arkeologiska da
teringar från ett par lokaler inom E22projektet framgår att 
regressionen skett kort efter 8400 f Kr. Välbevarade flintkon
centrationer på lokalen Lussabacken norr antyder att den haft 
ett snabbare förlopp än vad som framgår av den beräknade 
strandlinjeförskjutningskurvan (Björk m fl 2016; Fendin m fl 
denna rapport) (figur I & V).

Den här diskuterade perioden ligger i slutet av den prebo
reala kronozonen. Under denna tid med stabilt och varmt 
klimat blir tall och asp vanligare i den allt tätare skogen. 
Hasseln expanderade ca 8500 år f Kr och några hundra år 
senare existerade en skogstyp som närmast kan beskrivas som 
en tallhasselskog (Berglund m fl 2006; Björkman 2007). 
Hasselnötskal påträffas ofta på mesolitiska boplatser. Ska
lets motståndskraft gör nöten hållbar och lagringsbar och 
detta, tillsammans med det höga energivärdet, gör att dess 
ekonomiska betydelse knappast kan överskattas. Att hassel
nötskal ofta är välbevarade kan dock ha medfört att arten 
är överrepresenterad i förhållande till andra ätbara växter 
(Regnell 2011).

Den tätnande skogen missgynnade visenten och järven. 
Bland de gynnade arterna vid denna tid kan nämnas kron
hjort, rådjur och vildsvin (figur II). Den fiskfauna som kom 
med inflödet av saltvatten under det tidigare Yoldiahavet var 
vid denna tid försvunnen. De flesta av de sötvattensfiskar 
som finns i dagens Östersjö existerade även i Ancylussjön. 
Eftersom sjön var en näringsfattig klarvattensjö gynnades 

dock arter som var anpassade till en sådan miljö, exempel
vis abborre, hornsimpa, sik och lake. Vikaren finns kvar i 
Östersjön sedan Yoldiahavets tid (Berglund & Sandgren 
2010; Liljegren & Lagerås 1993).

Vesanbassängen var under denna tid en lakustrin miljö. 
De människor som vistades i området kunde blicka ut över en 
stor lagun i Ancylussjön (figur XII). Det är svårt att beskriva 
topografin i anslutning till Vesanbassängen under denna pe
riod, då landskapet omformats av senare transgressioner. Un
der denna tid dyker de första tydliga tecknen på en marint an
passad kultur upp i Östersjöbassängen. Genom välbevarade 
och väldaterade boplatser från Mellansverige vet vi att män
niskor vid denna tid var kompetenta sjöfarare och säljägare 
(Pettersson & Wikell 2013). Förmodligen följde kontaktled
erna kusterna runt södra Östersjön. Då Öresund var torrlagt 
kunde man inte nå Västerhavet vattenvägen, vilket avspeglas 
av de få fynden av sydskandinavisk flinta från denna tids
period. Det lakustrina landskapet i Vesanbassängen utgjorde 
en utmärkt miljö för exploatering av havsbandets resurser. 
För de som färdades längs kusten var Vesanbassängen en 
skyddad, men ändå lättillgänglig plats.

VESANBASSÄNGEN SOM INSJÖ, CIRKA 7900–6600 f Kr
Vesanbassängen blev ca 7900 f Kr åter en insjö, vilket den var 
tills Littorinatransgressionen nådde bassängen ca 6700 f Kr 
(figur I & V). Ancylusregressionen, som nådde ca 2,5 m under 
nuvarande havsnivå, avslutades ca 7450 f Kr. Det tidiga skedet 
av Littorinahavet, som i äldre litteratur benämns Mastogloia
havet, varade mellan 7450 och 6500 f Kr. Perioden karak
täriserades av att begränsade mängder saltvatten nådde södra 
delen av Östersjöbassängen via Stora Bält och Fehmarn Bält 
(Björck 1995). Genom topografin och de arkeologiska un
dersökningarna har vi en klar bild av var insjöns förbindelse 
med havet legat och hur den omedelbara omgivningen sett 
ut (figur IX). Många av oklarheterna som diskuterats ovan i 
samband med den tidiga preboreala sjön i Vesanbassängen 
gäller dock även för denna period. Stora delar av den dåtida 
topografin är omformad av erosion och dold under avlagrin
gar från Littorinatransgressionen och det är svårt att veta hur 
vattenståndet i sjön fluktuerat under perioden.

Den här beskrivna perioden inföll under boreal och tidig 
atlantisk kronozon. Den årliga medeltemperaturen var under 
den boreala kronozonen något högre än i dag och med en sti
gande trend under perioden (Antonsson 2006:27 f). Klimatet 
i Blekinge bör då ha liknat det som nu råder i Centraleuropa 
(Brown m fl 2012). Ett tydligt tecken på allt varmare som
rar var invandringen till Sydskandinavien av den europeiska 
kärrsköldpaddan ca 7800 f Kr (Sommer m fl 2007). Från ca 
7 900 f Kr verkar klimatet ha blivit mer maritimt, med ökad 
fuktighet och varmare vintrar. Som en konsekvens av detta 
hade insjöarna höga vattennivåer under hela den boreala kro
nozonen (Digerfeldt 1988). De högre vintertemperaturerna 



42

Norje Nordansund

N

0 2 500 5 000 m

Figur XII Vesanbassängen vid en vattennivå på ca 4 m ö h (ca 8600–
8300 f Kr) [LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Modellen har ut-
gått från höjddata i ett rutnät med upplösningen 2 m. Stora delar 
av markytan mellan 4 och 9 m ö h är omformad av den senare Lit-
torinatransgressionen (se figur VII). Den egentliga markytan från 

denna tid är alltså till stora delar omgestaltad av erosion och dold 
under deponerad sand och grus. Sannolikt var den stora ön (Lis-
terlandet) öster om Vesanbassängen egentligen ett mer uppbrutet 
skärgårdslandskap. Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad. Skala 1:125 000.
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medförde förändringar i skogsmiljön, som blev mer artrik. I 
tallhasselskogen blev inslaget av ädellövträden ek, alm, lind, 
ask och lönn vanligare. Denna utveckling gynnade kronhjort 
på bekostnad av älg och uroxe (Magnell, under utgivning).

I pollendiagram från östra Blekinge (Berglund 1966; 
Berg lund m fl 2006) kan man se en mycket påtaglig förän
dring ca 7500 f Kr. Då invandrade alen och den etablerade 
sig mycket snabbt på våta, oftast tidvis översvämmade, om
råden, vilka torde ha varit bevuxna med lägre vegetation av 
örter, gräs och halvgräs samt sälgsnår. Dessa, före alens in
vandring, öppna marker, var av mycket stor betydelse för 
det betande viltet. Troligen försvann med alens etablering 
direkt en väsentlig del av dessa betesmarker och sannolikt 
påverkades både artsammansättningen och storleken på vilt
beståndet påtagligt.

Det relativt stabila klimatet avbröts dock av en tydligt 
kallare period, benämnd 9.3 kyr event (kyr = kiloyear). San
nolikt orsakades den hastiga klimatförsämringen av ett in
flöde av sötvatten i Nordatlanten, som kraftigt störde vat
tencirkulationen. Händelsen ses tydligt i flera olika klimat
approximationer. Fleitmann m fl (2008) daterar inledningen 
av händelsen till ca 7330 f Kr. Rasmussen m fl (2007) föreslår 
utifrån föränd ringar i Grönlandsisen två alternativa dater
ingar, an tingen 7350 eller 7310 f Kr. Vilken datering som är 
korrekt är alltså osäkert. Alla data tyder dock på att inled
ningen var abrupt och att perioden varade i ca 70 år, varav de 
första 40 åren verkar ha varit de kallaste (Wiersma 2008:149 
ff; Fleitmann m fl 2008; Rasmussen m fl 2007). Efter som pe
rioden var mycket kort är det svårt att spåra eventuella vege
tationsförändringar genom pollenanalyser och att klargöra 
hur vattenstånden i sjöarna påverkades. För att något för
djupa beskrivningen kan man dra paralleller med den sen
are, och bättre kända, köldperioden som benämns 8.2 kyr 
event (se nedan). Om effekterna varit likartade under de båda 
köldperioderna kan man anta att nedkylningen vid 9.3 kyr 
event främst tog sig uttryck i kallare och längre vintrar med 
mycket snö och längre perioder med istäcke (Seppä m fl 2007; 
Wenner berg 2005). Dessa kyliga förhållanden bör ha minskat 
den biologiska produktionen i den insjö som då existerade 
i Vesanbassängen (Digerfeldt & Håkansson 1993). Havets 
biologiska produktion ökade dock tydligt från ca 7450 f Kr 
och det tidiga Littorinahavet beskrivs av Berglund m fl (2005) 
som en stor näringsrik insjö snarare än som ett innanhav. 
Detta förhållande bör ha gynnat karpfisk som exempelvis 
mört, id, sarv, sutare och braxen.

De människor som vistades vid Vesanbassängen under 
den här perioden måste ha upplevt mycket stora förändrin
gar. Framförallt måste köldperioden (9.3 kyr event) ha varit 
mycket påtaglig och påverkat de grundläggande förutsättnin
garna för livet som jägare och samlare. Såväl etnografiska 
upp gifter som arkeologiska data tyder på att jägare och sam
lare inte alltid med lätthet anpassade sig till förändrande kli
matförhållanden. Istället tyder mycket på att sådana samhäl

len återkommande drabbades av demografiska katastrofer, 
vilket medförde övergivande och nykolonisation av områden 
(Riede m fl 2009).

När det gäller kommunikation mellan områden i Syd
skandinavien kan man notera att det vid denna tid gick att 
ta sig från Vesanbassängen till Västerhavet med båt. Efter
som vägen gick via Fehmarn Bält var det dock inte en helt 
enkel väg. De stora kontaktnäten och den marina miljöns 
betydelse antyds av att litiska råmaterial av olika proveniens 
påträffats vid lokalen Norje Sunnansund som undersöktes 
inom E22projektet (Kjällquist m fl 2016). Ur ett lokalt per
spektiv var Vesanbassängen inte längre en lättillgänglig plats 
för människor som färdades längs kusten. Istället var det en 
plats mellan kust och inland som det krävdes ett mer aktivt 
val för att besöka.

VESANBASSÄNGEN UNDER LITTORINATRANS-
GRESSIONENS FÖRSTA DEL, CIRKA 6600–6000 F KR
Denna period är utan tvekan den mest händelserika och 
dramatiska perioden i Vesanområdet vad det gäller kli
mat och strandlinjeförskjutningar. I denna korta samman
fattning finns det inte möjlighet att beskriva det mycket kom
plexa händelseförloppet på en detaljerad nivå. Ambitionen 
är i stället att översiktligt beskriva hur de globala förändrin
garna påverkat Vesanbassängen.

Perioden präglades av en klimathändelse som benämns 
8.2 kyr event och som varade mellan ca 6500 och 6100 f Kr. 
En stark avkylning av området runt Nordatlanten konstate
rades under tidigt 1990tal genom isotopanalyser av iskärnor 
från Grönlandsisen. Sedan dess har fenomenet undersökts ur 
flera perspektiv och med många metoder. Numera står det 
klart att den huvudsakliga orsaken till den kraftiga avkyl
ningen berodde på att stora mängder sötvatten från issjöar i 
Kanada nått Nordatlanten och stört cirkulationen (Hijma & 
Cohen 2010; Walker m fl 2012). Med viss förenkling kan man 
säga att de samlade iakttagelserna tyder på att påverkan på 
klimatet varit betydligt större än vad man först trodde. För 
de centrala delarna av Grönland har en årlig medeltempera
tursänkning på 5,4–11,7o°C uppskattats (Wiersma 2008:147; 
Thomas m fl 2007 ). Sänkningen av den årliga medeltem
peraturen i Nord europa var betydligt mindre, under 1°C. 
Sydskandinavien var dock ett av de områden som påverkades 
mest (Daley m fl 2011). Spåren av nedkylningen kan ses i alla 
naturliga klimatarkiv med god upplösning (t ex Mayewski 
m fl 2004; SarmajaKorjonen & Seppä 2007; Seppä m fl 
2007; Larsen m fl 2012). Sänkningen av temperaturen var 
dock bara en av flera förändringar som påverkade Vesan
bassängen. I figur XIII beskrivs en sekvens av händelser och 
observationer som rela terar till Vesanbassängens naturmiljö 
under denna period.

Den turbulenta perioden tog sin början ca 6500 f Kr när 
de stora issjöarna Lake Agassiz och Lake Ojibway hastigt 
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dränerades och enorma mängder sötvatten strömmade ut i 
Nordatlanten. Den ungefärliga tidpunkten för dräneringen 
och därmed höjningen av den globala havsnivån är markerad 
med A i figur XIII. Under en period av högst 200 år höjdes 
den globala havsnivån med 2,11 ± 0,89 m utöver den gene
rella vattenståndshöjningen på ca 1,95 ± 0,74 m (Hijma & 
Cohen 2010; Törnqvist & Hijma 2012). Det är vid denna tid 
som tydliga spår av saltvatten börjar synas i södra Östersjön 
(Björck 1995). Som framgår av ekarnas tillväxt verkar havs
nivåhöjningen ha sammanfallit med inledningen av en tyd
lig klimatförändring.

Nästa indikation på förändring utgörs av förekomsten av 
en rotfast al i Vesanbassängen (figur XIV) på en nivå av ca 
0 m ö h, 14Cdateringen av alstubben (1 σ) är markerad med 
D i figur XIII. Förekomsten av en al på denna nivå visar tyd
ligt att havsnivån vid denna tid sjunkit till under 0 m. Något 
mer svårtolkade är resultaten från de kvartärgeologiska un
dersökningarna från lokalen Kalvöviken i centrala Blekinge 
(Göransson 2006). Resultaten har tolkats som att regres
sionen där nått en nivå på ca 3 m under nuvarande havsnivå. 
Den föreslagna dateringen är markerad med C i figur XIII.

Den tidsperiod som markeras med B i figur XIII är 
den mest dramatiska under hela perioden. Vid denna tid 
kulmine rar kylan, samtidigt som en stor tsunami drabbar 
Nordsjön och Kattegatt. Storeggatsunamin orsakades av 
ett enormt jordskred vid den norska kontinentalsockeln. 
Höjden på vågen när den nådde Shetlandsöarna var över 20 
m (Bondevik m fl 2012). Göransson (2006) har diskuterat 
möjligheten att det tolkade regressionslagret vid Kalvöviken 
emanerar från tsunamin, men tror av flera skäl inte på det. 
Andrén och Andrén (2001) har korrelerat en stratigrafisk 
enhet i södra Östersjön med tsunamin, vilket Berglund m fl 
(2005:131) ställer sig tveksamma till. De misstänker i stället 
att den kraftiga avkylningen orsakat ”a regional catastrophic 
event /…/ probably caused by a disturbance of the climatic 
regime in the North Atlantic region”. Det är alltså omdis

kuterat huruvida tsunamin påverkat Blekinge, men tydligt 
är att förändringarna under denna tid varit mycket drama
tiska. Omedelbart efter köldperioden verkar en hastig trans
gression ha tagit sin början. Strax före 6000 f Kr passerade 
den en höjd av ca 4 m över nuvarande havsyta (markering 
E i figur XIII).

Under ca 400 år sker det alltså mycket stora förändrin
gar i naturmiljön runt Vesanbassängen. Via ett brett inlopp 
vid Stora Bält når betydligt saltare vatten från Västerhavet 
Blekingekusten ca 6500 f Kr. Detta inflöde av salt vatten bör 
ha ökat havets produktivitet. Strax efteråt sjunker temp e 
raturen radikalt och strandlinjen drar sig hastigt tillbaka. 
Under denna period finns det sannolikt för tredje gången 
under Holocen en insjö i Vesanbassängen. Denna mycket 
kyliga period bör ha minskat produktiviteten i både i havet 
och i den kortvariga insjön. Efter köldperioden strömmade 
åter näringsrikt salt vatten in i södra Östersjön genom både 
Stora Bält och Öresund. Den nya marina värld som skapades 
i samband med transgressionen var biologiskt rik och diversi
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Figur XIII Sammanställning av klimatrelaterade händelser på hemi-
sfär och regional skala samt observationer som berör Vesanbassän-
gen. Tillväxten av ekarna i Tyskland (blå graf) är inte direkt översätt-
bar till temperaturer, men antyder den relativa klimatförändringen 

Figur XIV Rotfast al som har vuxit på nivån 0 m  ö  h vid lokalen 
Norje Sunnansund. Alen är daterad till 7371±47 BP (Ua-30597), mot-
svarande 6380–6090 cal BC, 2 σ. Foto: Blekinge museum.

under perioden (Klitgaard-Kristensen m fl 1998). Analysen är utförd 
med CalPal 2007 (Weninger & Jöris 2004). Förklaringar till de olika 
skrafferingarna (A–E) finns i texten. Figuren har sammanställts av 
Carl Persson.
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fierad (Björck 1995). Vid denna tid invandrade brackvattens
anpassade fiskar såsom torsk, skrubbskädda och makrill samt 
marina däggdjur såsom tumlare (Jonsson 1988, 1997).

Givetvis hade dessa händelser en mycket kraftig påverkan 
på de människor som upplevde dem. Man skulle kunna säga 
att det under den relativt korta tidsperiod som diskuteras 
här existerade tre mycket olika miljöer som måste ha krävt 
helt olika strategier för överlevnad. Förändringarna i omgiv
ningen var dessutom snabba och kunde upplevas på årsba
sis. Transgressionen efter köldperioden kan exempelvis ha 
varit på över 0,05 m per år vilket betyder att varje generation 
måst anpassa sig till ett mycket starkt förändrat landskap. 
Det huvud sakliga problemet var givetvis inte vattenstånds 
eller temperaturförändringarna i sig. Människor har med 
tiden kunnat anpassa sig till mycket extrema klimatförhål
landen. Vi vet dock att jägaresamlare lever i nätverksbase
rade samhällen, där man vanligen rör sig över mycket stora 
ytor. Dessa samhällen präglas av låg befolkningstäthet och 
långsam reproduktion (Whallon 2006; Lovis m fl 2006). 
Den låga befolkningstätheten utgjorde sannolikt ett hinder 
för spridandet av innovationer och nya ekonomiska strate
gier. De sociala och kulturella konsekvenserna av klimat
förändringarna runt 8.2 kyr event var alltså sannolikt större 
än vad bara sänkningen av den årliga medeltemperaturen 
låter oss ana. Nya studier som använt 14Cdateringar för att 
uppskatta befolkningstäthet visar entydigt på förekomsten 
av demografiska kollapser på så skilda platser som Irland, 
Skottland, Mellansverige och det småländska höglandet vid 
tiden för 8.2 kyr event (Riede 2009; Persson 2012; Wicks & 
Mithen 2014).

Vid undersökningarna inom E22projektet har det påträf
fats flera slutna fynd, daterade till ca 6400 f Kr, vilka en
dast innehållit sydvästskandinavisk flinta (Björk m fl denna 
rapport). Fynden visar tydligt att människor rört sig längs 
kusterna. I dessa fall har de sannolikt tillbringat vintrarna 
vid Vesanbassängen, som då var ett tämligen skyddat sund. 
Av detta framgår att frågan om Storeggatsunamins even
tuella effekter på Blekinge bör betraktas ur ett vidare per
spektiv. Även om tsunamin inte påverkade Blekingekusten, 
påverkade den människor som säsongsvis uppehöll sig där. 
Helt säkert påverkade också tsunamin det marint baserade 
sociala nätverk som omfattade kusterna runt södra Östersjön, 
Kattegatt och Nordsjön. Graden av påverkan berodde på den 
lokala topografin. Flodmynningar var exempelvis särskilt ut
satta. Ett annat utsatt område var de kvarvarande delarna av 
Doggerland (nuvarande Doggers bankar) som helt dränktes 
av tsunamin (Weninger m fl 2008; Weninger m fl 2009).

VESANBASSÄNGEN UNDER LITTORINATRANS-
GRESSIONENS MAXIMUM, CIRKA 6000–4300 f Kr
Miljön kring Vesanbassängen 6000 f Kr var mycket an
norlunda än den som existerade bara ett par århundraden 

innan. Littorinahavet fortsatte att, avbrutet av mindre re
gressioner, stiga till ett maximum på ca 7,5 m ö h omkring 
4300 f Kr (figur XV) (Yu m fl 2003; Yu m fl 2007). Lit
torinahavet var då nästan dubbelt så salt som nuvarande 
Östersjön och betyd ligt mer näringsrikt än under tidigare 
perioder. Den marina miljön var således rik och resurserna 
förutsägbara (Berglund & Sandgren 2010; Zillén m fl 2008). 
Vesanbassängen var under denna tid ett sund eller möjli
gen en lagun i Littorinahavet (figur XVI). Huvuddelen av 
den postglaciala sand och det postglaciala grus som avsatts 
i Vesan bassängen kommer från denna tid. Som påpekats 
tidigare gör dessa pålagringar det svårt att beskriva topo
grafin från tiden före transgressionen. Kartorna speglar i 
första hand den förhistoriska topografin från tiden efter 
transgressionsmaximum.

Åtminstone i Sydsveriges inland blev skogsbränderna un
der denna tid alltmer sällsynta och insekter som lever av 
dött virke blev vanligare, vilket tyder på en allt tätare skog 
(Olsson & Lemdahl 2009). Vindfällen, enstaka bränder och 
efterföljan de bete skapade dock gläntor i den täta skogen. 
Denna miljö gynnade exempelvis vildsvin och kronhjort 
(Björkman 2007). Eftersom Vesanbassängen var en del av 
en marin miljö präglade ädellövskogen inte hela området. 
Miljön i det yttersta havsbandet bör vid en ytlig betraktelse 
ha varit ganska likartad den som man finner i dag. På de mest 
utsatta platserna växte sannolikt småväxt björk och tall och 
i mer skyddade lägen buskar och ädellövskog.

Figur XV Skandinavien med havsnivån i Östersjöbassängen 
4300 f Kr, tiden för Littorinatransgressionens maximum (jfr figur 
VIa). Karta av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. Skala 
1:20 000 000.
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Liksom under den tidigare Ancylustransgressionen var 
Vesan bassängen nu en skyddad, men ändå lättillgänglig plats 
för människor som färdades längs kusten. Från Vesanbassän
gen 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.

Figur XVI Listerlandet med Vesanbassängen under Littorinatrans-
gressionens maximum, med en vattennivå på 7 m över dagens havs-
yta [LIDAR-data: © Lantmäteriet i2012/892]. Djupdata enligt Seifert 
m fl (2001). Modellen har utgått från höjddata i ett rutnät med upp-
lösningen 2 m. Grundare havsområden indikeras med ljusare färg. 
Som synes är Vesanbassängen belägen i ett sund som dock skyddas 
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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 & Norje-
gravfälten, Pukavikskogen och Gustavstorpsvägen. Karta av Nils-
Olof Svensson, Högskolan i Kristianstad. Skala 1:300 000.

Det som ur ett arkeologiskt perspektiv karaktäriserar 
perioden är de mycket marint präglade kulturerna (Bank 
m fl 2007; Fischer m fl 2007). Inlandet verkar avgjort ha ut
gjort en mindre viktig del av människors liv (Persson 2012). 
Det tämligen rika arkeologiska materialet låter oss ana ett 
samhälle präglat av befolkningsökning och en högre grad 
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av bofasthet. Människor levde nu i större koncentrationer 
än tidigare och begravde sina döda på gravfält. Senmesoli
tikum var en tid då de tidigare geografiskt stora sociala nät
verken krympte. Ett konkret belägg för detta förhållande 
är att främmande råmaterial i allt mindre grad användes 
(Karsten & Knarrström 2003:212 ff; Blankholm 2008). Ett 
indirekt bevis på krympande sociala nätverk och ökande 
konkurrens om resurser utgörs av de många och tydliga 
spåren av våld som noterats i gravmaterialen. Mycket ty
der på att de marint anpassade kulturerna i nordvästra Eu
ropa präglades av ett endemiskt våldsanvändande (Mithen 
2006). Av detta följer att även om längre resor var lätta att 
genomföra var de förknippade med stora risker. En synlig 
och ur kommunikationssynpunkt lämplig plats i landska
pet var inte nödvändigtvis bra i detta samhälle, tidvis var 
det sannolikt bättre att inte synas.

VESANBASSÄNGEN UNDER LITTORINA-
REGRESSIONEN, CIRKA 4300–1800 f Kr
Temperaturen under denna tid var lägre än tidigare och kli
matet var torrare än under föregående period. Mycket torra 
förhållanden är registrerade i låga vattennivåer i sjöarna i 
södra Sverige 3700–3500 f Kr (Digerfeldt 1997; Harrison 
& Digerfeldt 1993). Under den här perioden introduceras 
jordbruket, karaktäriserat av de domesticerade djuren svin, 
nöt, get och får samt sädesslagen korn och vete (naket korn, 
brödvete, emmer och spelt). Ett kulturlandskap växer fram 
med små åkerarealer och större arealer betesmark. Andel en 
pollen av gräs och örter ökar och något senare förekom
mer sädesslagspollen i sedimentarkiv från östra Blekinge. 
När skogen röjs för bete och odling minskar andelen alm 
och lind medan bergek och lönn ökar, gynnade av ett öppet 
och ljusare landskap (Berglund 1966; Berglund m fl 2006). 
Almfallet, en kraftig minskning i förekomsten av almpol
len ca 3800 f Kr, är registrerat i pollendiagram i hela Nord
västeuropa. I Skåne är almfallet daterat till omkring 3770 
f Kr (Skog & Regnéll 1995). Klimatförändring, skogsröj ning 
för jordbruk samt almsjuka har förts fram som tänkbara or
saker till almfallet och vetenskapligt debatterats under en 
längre tid (Iversen 1960; TroelsSmith 1960; Berglund 1966; 
Göransson 1986, 1988; Digerfeldt 1988). Numera anses alm
sjukan – samma insektsspridda svampinfektion som härjar 
i dag – vara den främsta anledningen (Ruter 2011).

Omkring 2250 f Kr blir klimatet kallare och fuktigare, 
något som avspeglas i torvavlagringar i Nordväst europa. 
Längre söderut i Europa blir resultatet av klimatförändrin
gen, som benämns 4.2 kyr event, däremot torka (Arz m fl 
2006; Drysdale m fl 2006). Denna förändring är mani
festerad globalt genom olika typer av data, och det finns 
starka indikationer på att den påverkade många kulturer i 
Asien och Afrika och bl a ledde till att både det Akkadiska 
riket i Mesopotamien och det Gamla riket i Egypten kol

lapsade. Orsakerna till klimatförändringen är ännu inte helt 
klarlagda (Walker m fl 2012).

Littorinaregressionen inleds omkring 4300 f Kr och under 
de kommande 2 500 åren sjunker strandlinjen från 7 till 4 
m över dagens havsyta i två etapper, med efterföljande halv
meterstransgressioner 3000–2700 och 2400–2000 f Kr (Yu 
m fl 2003; Berglund & Sandgren 2010). Transgressionerna 
varade under 300–400 år och är kopplade till ett för ändrat 
mönster av västliga lågtryckssystem över Nord atlanten och 
ökad stormfrekvens i södra Skandinavien, som innebar ökat 
saltvatteninsläpp genom Stora och Lilla Bält (van Geel m fl 
1996; Plag & Tsimplis 1999; de Jong m fl 2006). De lägre 
vattennivåerna innebar att land blottlades och ett mer små
brutet skärgårdslandskap uppstod. Detta torde ha ändrat 
strömförhållandena och därmed även förutsättningarna för 
erosion och deposition av sandiga sediment i Vesan bassängen 
(Björk 2010).

VESANBASSÄNGEN UNDER DEN FORTSATTA 
LITTORINAREGRESSIONEN, CIRKA 1800–500 f Kr
Efter 1800 f Kr blir temperaturen något lägre än tidigare och 
klimatet blir torrare än under föregående period. Klimatet 
är fortsatt torrt fram till 1100–800 f Kr, då det blir fuktig
are och grundvattennivån stiger (Digerfeldt 1997; Harrison 
& Digerfeldt 1993). Under den här perioden sker en om
fattande jordbruksexpansion, något som är registrerat i pol
lendiagram från hela Nordvästeuropa. I östra Blekinge sker 
expansionen tidigast vid kusten och sedan längs å dalar inåt 
landet. Betesmarkerna dominerar de öppna ytorna och od
lingsytorna är förhållandevis små (Berglund 1966; Berg lund 
m fl 2006). Hästens introduceras under denna tid (Mag
nell 2007).

I södra Skandinavien avspeglas jordbrukets förändring 
och expansion i makrofossil, redskap, röjningsrösen och pol
lendiagram (Lagerås & Regnell 1999). Under bronsåldern sker 
en övergång från de tidigare dominerande sädesslagen naket 
korn, emmer, spelt och enkorn till skalkorn. Även hirs, lin, 
dådra och senare råg och havre tillkommer bland grödorna. 
Eftersom skalkorn är mer kvävekrävande än sina föregångare 
indikerar övergången en intensifiering och mer systematisk 
användning av gödsel. Detta understryks av den ökade före
komsten av kvävegynnade ogräs. Intensifierad gödsling in
nebar att åkrarna inte behövde flyttas i samma utsträckning 
som tidigare, utan kunde bli kvar på samma ställe år efter år. 
Övergången från två till treskeppiga hus i början av brons
åldern har tolkats som ett tecken på att man kan ha stallat in 
djuren under vinterhalvåret (Engelmark 1992), en tolkning 
som fortsatt debatteras. Något som är motsägelsefullt är att 
det saknas fynd av redskap för hö slåtter till vinterfoder från 
den här perioden. Endast skäror i flinta och brons har påträf
fats. Flintskärorna från yngre bronsålder, som tillverkats av 
stora flintspån, förefaller enligt senare forskningsrön att hu
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Figur XVII Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning), 
överlagrad med havsnivåerna +1, +2, +3, +4 m över den nutida stran-
dlinjen. Havsnivåerna är genererade av Nils-Olof Svensson, Hög-
skolan i Kristianstad, med hjälp av LIDAR-terrängmodellen [LIDAR-
data: © Lantmäteriet i2012/892] och kartan har framställts av Anna 
Broström. Skala 1:40 000.
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vudsakligen ha använts för att skära säd och vass, däremot 
inte för skörd av löv (Högberg 2009:164 f). Lien för slåtter in
fördes först under järnåldern, liksom årdret med metallblad. 
Däremot finns det torvfynd av träårder samt hällristningar 
med årder avbildade. Antalet röjningsrösen på sydsvenska 
höglandet ökar under denna period, men har tolkats som ett 
resultat av ett mer extensivt jordbruk med röjningsgödsling, 
dvs att man odlat röjd mark endast några år och sedan låtit 
den vila ett par, tre decennier innan man odlat den på nytt 
(Berglund m fl 2006; Lagerås 2013).

Hirs är en basgröda med ursprung i Kina som tål torra 
förhållanden och i dag odlas i till exempel Västafrika. Den 
förekom under bronsåldern i Sydskandinavien, men för
svann under järnåldern, då klimatet blev kallare och fuk
tigare. Lin och dådra är fiber och oljeväxter som förekom 
först under yngre bronsålder. Sannolikt odlades de för oljan, 
eftersom de äldsta linnetygerna som belagts i Skandinavien 
är från järnåldern (Myrdal 1982; Welinder 1998; Lagerås & 
Regnell 1999; Grabowski 2011).

Landskapet ändrade karaktär under bronsåldern. Träd 
röjdes i större utsträckning till förmån för betesmark och små 
odlingsytor, som brukades under några år för att sedan flyttas 
när näringen lakats ur. Odlingsytorna växte igen med gräs 
och efter några år med björk, om de inte betades av kreatur. 
Detta ledde till att andelen trädbevuxen mark minskade från 
90 till 70 % och att ädellövträden till viss del ersattes med 
pionjärträdet björk (figur II) (Berglund m fl 2006).

Littorinaregressionen fortsatte under denna period och 
strandlinjen sjönk från 4 till 1 m ö h. Regressionen från 4 till 
2 m ö h skedde relativt snabbt 1700–1100 f Kr, därefter lång
sammare. Det betyder att under äldre bronsålder blottlades 
ny mark snabbare. Även områden med finkorniga sediment, 
som avsatts då havsnivån var högre, blev nu tillgängliga för 
odling (figur XVII).

VESANBASSÄNGEN UNDER DEN FORTSATTA 
LITTORINA  REGRESSIONEN, CIRKA 500 f Kr–1000 e Kr
Under denna period sjönk temperaturen ytterligare och kli
matet blev fuktigare än under föregående period. En torr
period inträffade mellan 200 och 800 e Kr (Digerfeldt 1997; 
Harisson & Digerfeldt 1993). Jordbruket expanderade ytterli
gare, i två tydliga faser, dels mellan 500 f Kr och 400 e Kr, dels 
mellan 800 och 1000 e Kr. Expansionerna avspeglas i pollen
diagrammen genom att andelen gräs och sädesslagspollen 
ökade, liksom antalet örter. Det senare tyder på en expan
sion av slåtterängar, som är artrikare än betesmarker. Ängshö 
behövdes i ökad grad för foder till kreaturen under vinter
halvåret. Ädellövträden alm, lind, ask och hassel minskade 
när de bästa jordarna användes till åkrar och ängsmark. Även 
alen minskade under den här perioden, då den fuktiga mark 
den växte på användes för slåtter. Bok och avenbok, som ti
digare förekommit sparsamt, expanderade kraftigt 500 e Kr 

(Berglund 1966; Berglund m fl 2006). Bruket av permanenta 
åkrar som uppkom i slutet av bronsåldern konsolideras un
der järnåldern. De kräver intensivare och mer systematisk 
användning av gödsel som tillgängliggjordes genom fähus 
med dygns eller säsongsstallning av boskapen. Nu finns 
också redskap för allt effektivare höslåtter, så att vinterfoder 
kan säkras. Kretsloppsbruket mellan olika markslag, som 
illustreras av uttrycket ”äng är åkers moder”, troligen första 
gången nedtecknat av Schering Rosenhane omkring 1660 
(Ekstam m fl 1988; Svensson & Moreau 2012), etablerades 
under järnåldern och bibehölls fram i historisk tid, till slutet 
av 1800talet. Skalkornet var det primära sädesslaget som 
odlades, medan brödvete, emmer, spelt, enkorn, havre och 
råg var sekundära grödor under den äldre järnåldern. Under 
romersk järnålder ökade andelen havre och råg bland odlade 
sädesslag. Lin, dådra och hampa är olje och fiberväxter vars 
odling ökade respektive tillkom under järnåldern (Welinder 
1998). Bland husdjuren tillkom under denna tid tamkatt, gås 
och höns (Liljegren & Lagerås 1993).

Det permanenta jordbrukslandskapet har ibland läm
nat tydliga spår i form av fossil åkermark med stensträn
gar, bandparceller och rösen, vilket har gjort det möjligt att 
studera jordbrukets organisation och ägoförhållanden. Det 
är viktigt att tilläga att det fanns regionala skillnader i hur 
man odlade och vad som odlades, som delvis beror på de geo
logiska och ekologiska förutsättningarna. Skillnaderna var 
större i början av järnåldern än i slutet av perioden. Dessa 
slutsatser baseras huvudsakligen på material från Skåne, Hal
land och Småland (Engelmark 1992; Widgren 1997; Viklund 
1998; Grabowski 2011).

Röjningsrösen och pollendiagram från södra Sverige visar 
på en långvarig nedgång i jordbruket från slutet av romersk 
järnålder fram till vikingatid (Lagerås 2013). Under samma 
period sker en igenväxning av kulturlandskapet, som reflek
teras i pollendiagram i hela nordvästra Europa. Orsaken till 
dessa storskaliga förändringar har tolkats som resultat av 
oroligheter och demografiska förändringar efter romar
rikets kollaps (Andersen & Berglund 1994). I södra Sverige 
var det områden som stod i direkt kontakt med romarriket 
genom handel som påverkades mest (Widgren 2012). Till det 
allmänna begreppet fimbulvintern (den stora vintern) kan 
knytas en specifik klimathändelse, som inträffade 536–537 
e Kr och som omtalas bland annat i den norröna litteraturen, 
i Kalevala samt i källor från medelhavsområdet som en pe
riod med över femton månaders solförmörkelse och två ute
blivna somrar (Gräslund 2008; Gräslund & Price 2012). Hän
delsen har visats sammanfalla med höga halter av svaveloxid i 
Grönlandsisen, vilket indikerar vulkanutbrott. Det har dock 
inte kunnat fastställas vilken vulkan det rört sig om. Även 
dendrokronologiska arkiv från både norra och södra halv
klotet visar på kalla somrar under en tioårsperiod 536–545 
e Kr (Larsen m fl 2008). Den här klimathändelsen har säkert 
haft stora konsekvenser för jordbruket, men under relativt 
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Figur XVIII Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning), 
överlagrad med havsnivån +2 m över den nutida strandlinjen. Havs-
nivåerna är genererade av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad, med hjälp av LIDAR-terrängmodellen [© Lantmäteriet 
i2012/892] och kartan har framställts av Anna Broström. Skala 
1:40 000.
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Figur XIX Jordartskartan (© Sveriges geologiska undersökning), 
överlagrad med havsnivån +1 m över den nutida strandlinjen. Havs-
nivåerna är genererade av Nils-Olof Svensson, Högskolan i Kris-
tianstad, med hjälp av LIDAR-terrängmodellen [© Lantmäteriet 
i2012/892] och kartan har framställts av Anna Broström. Skala 
1:40 000.
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kort tid. Däremot framförs hypotesen att den Justinianska 
pesten, som första gången bröt ut i Egypten 541 f Kr, skulle 
vara en direkt följd av och ekologisk konsekvens av fimbul
vintern, genom att den påverkat smittbärande smågnagar
populationers utbredning (Gräslund 2008).

I slutet av bronsåldern, och i större utsträckning under 
järnåldern, ändrade landskapet åter karaktär i och med att 
de odlade ytorna blev permanenta och att hö togs tillvara 
för vinterfoder. Åkrar och slåtterängar låg närmast runt be
byggelsen, medan betesmarken bredde ut sig på utmarkens 
sämre jordar, där utbredningen av tall minskade till förmån 
för ljunghedar. Den trädbevuxna markens areal minskade 
till 60 % och den bestod endast till hälften av ädellövträd 
medan resten var björk (figur II). Vid kusten blottlades ny 
mark på sandig eller lerig före detta östersjöbotten. När den 
nya marken fortfarande var sank kunde den användas för 
slåtter eller bete och när den var helt torrlagd för odling 
(Berg lund & Sandgren 2010).

I Östersjöbäckenet fortsatte Littorinaregressionen under 
denna tid och strandlinjen sjönk från 1 till 0,5 m ö h. Ytter
ligare mark blottlades och områden med finkorniga sedi
ment, som avsatts då havsnivån var högre, blev nu tillgäng
liga för odling. Vesan snördes alltmer av från havet, men 
bassängen hade kontakt med Östersjön. Frågan är om denna 
kontakt ska definieras som en å eller som ett sund. Denna 
fråga kan inte säkert besvaras, men med utgångspunkt från 
jordartskartan, historiska kartor och sedimentprovtagnin
gen inom ramen för E22projektet kan vi resonera kring ett 
tänkbart scenario.

På jordartkartan med strandlinjen 2 m ö h ses en bred 
vattenförbindelse mellan Vesan bassängen och Östersjön vid 
Norje Sund (figur XVIII). Sundet i söder, vid nuvarande 
Sölvesborgsviken, snördes av tidigare än sundet vid Norje, 
eftersom lägsta passagen där, enligt LIDARdata, legat på en 
högre nivå, omkring 1 m ö h (jfr figur X). På jordarts kartan 
med strand linjen 1 m ö h (figur XIX) ses endast en smal vat
tenförbindelse, samma som dagens, vid Norje Sund. Sedi
ment vid utgrävningslokalen Norje Sunnansund indikerar 
att här inte har flutit vatten i en eroderande strömfåra se
dan sedimentet avsattes under Littorinaskedet. Vid loka
lerna Damm 6 och Bro 597 indikerar sedimenten samma 
sak. Av detta kan vi dra slutsatsen att det var den nordligaste 
förbindelsen, Norje Sund, som var öppen senast. Att dagens 
utlopp vid Norje på historiska kartor benämns just Norje 
Sund tyder på att förbindelsen mellan Vesan och havet, även 
innan muddringarna i samband med utdikningen, har varit 
ett farbart sund. Vattenförbindelsen från tiden före muddrin
garna syns på kartor från 1845 och 1847 (figur XX).

Viktigt att notera är att LIDARkartorna, som vi baserar 
dessa resonemang på, kan ge en skenbar bild av lågt liggande 
passager i områden där mäktiga organiska jordarter kom
pakterats efter utdikningen och i samband med odlingen 
under 1900talet.

VESANBASSÄNGEN SOM INSJÖ OMGIVEN AV 
ÄNGSMARK, CIRKA 1000–1814 e Kr
Klimatet växlade under denna tid från ett medeltida värme
optimum mellan 1000 och 1250 e Kr till den s k lilla istiden, 
som varade ca 1350–1850 e Kr (Büntgen m fl 2011; PAGES 2k 
Consortium 2013). Under värmeperioden expanderade jord
bruket. Listerlandet utvecklades under medeltiden till en i det 
närmaste fullåkersbygd, med i stort sett bara stora byar och 
inga ensamgårdar (Björnsson 1946). Norje bestod i början av
1600talet av 22 gårdsenheter fördelade på 35 nominati (åboar,
brukare, hushåll) och Ysane hade tolv gårdsenheter fördelade
på 27 brukare (Björnsson 1946). I Mjällby socken kan exem
pelvis Lörby, Hörby och Hosaby nämnas med 21, 21 respektive 
23 gårdsenheter fördelade på flera brukare. Området väster om 
Vesan uppvisar en helt annan bild. I Gammalstorps socken 
dominerade de utspridda ensamgårdarna 1651; av totalt 19 be
byggelseenheter var 14 ensamgårdar (Skansjö & Tuvestrand 
2007: Decimantboken 1651). Bybildningsprocessen i Blekinge 
är dåligt känd, varför inget med säkerhet kan sägas. Ysane by 
har dock med stor sannolikhet existerat när kyrkan i Ysane 
byggdes på 1300talet. I och med att Vesan blev en insjö har 
fokus flyttats ut i kustbandet och de centrala delarna av Lister, 
vilket framgår av etableringen av flera fiskelägen och hamnar.

De spridda ensamgårdarna på Ryssbergets sluttningar 
framstår som en omlokalisering av bebyggelsen efter en 
längre tids befolkningstillväxt under äldre medeltid (Ang
lert 2004). En ny strategi med utgångspunkt i en diversifi
erad ekonomi kan ses som en kolonisationsvåg och ett svar 
på en överbefolkning i de traditionella jordbruksbygderna 
närmre kusten. Ett tydligare utnyttjande av skogens resurser 
och boskapsskötsel har breddat den ekonomiska basen, t ex 
utskeppningen av den stora mängden pottaska. Troligen har 
digerdöden, som vi visserligen vet väldigt lite om i området, 
påskyndat utvecklingen.

Littorinaregressionen fortsätter nu i långsam takt och 
strandlinjen sjunker från 0,5 m ö h och når dagens nivå i 
slutet av den här 800årsperioden. Vesanbassängen är under 
denna tid en insjö och kontakten med Östersjön går genom 
Norje Sund, vilket framgår av kartan från 1847 (Norje Sun
nansund by) (figur XX). Även nu blottläggs ny mark och 
områden med finkorniga sediment som avsatts då havsnivån 
var högre blir nu tillgängliga för odling.

Efter krisen på 1300talet tog generellt en ny jordbruks
expansion dock fart på 1500talet. Skalkorn fortsatte att vara 
den vanligaste grödan och näst därefter råg, men även havre 
vars betydelse varierade regionalt. Vete utgör nu en liten del 
av odlingen, vilket tolkas som att den var en exklusiv gröda 
som används vid högtider. Olje och fiberväxter odlades fort
satt. Humlen som användes för konservering och smaktill
sats i öl blev vanligare och under medeltid påbjöds varje gård 
att odla den. Under medeltiden utgjordes träden till mindre 
andel av ädellövträd, medan utbredningen av bok ökade. 
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Figur XX De historiska kartorna över laga skifte för byarna Norje 
Nordan sund 1845 och Norje Sunnansund 1847 visar Norje Sund, 

vatten kontakten mellan Vesanbassängen och Östersjön. © LMV dnr 
i2014/00931, © LMV 2015.
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Flera anledningar till att så skedde har föreslagits och svaret 
är troligen en kombination av dessa. Boken är konkurrens
kraftig på mer näringsfattiga jordar och kan ha gynnats då 
jordbruk urlakat marken. Ett nederbördsrikare och kallare 
klimat är också till bokens fördel och vidare utgör bokollon, 
tillsammans med ekollon, föda åt både vilda och tama svin 
och har troligen medvetet främjats av människan. Dessutom 
gynnar svinens bökande etableringen av unga bokplantor.

Bland viktiga redskapsförbättringar märks den järn
skodda spaden och övergången från årder till plog, som yt
terligare effektiviserade jordbruket. Detta gäller framför allt 
den intensivt odlade jordbruksbygden, som dominerade 
det aktuella området. Det var även här som bebyggelsen 
reglerades starkast, med stora byar vars marker indelades i 
inägor med tegskiftad åker (tvåsäde) och äng samt utmarker. 
I den stenbundna skogsbygden har ett mycket småskaligt 
jordbruk bedrivits (självhushåll) med hacka och spade.

Landskapet fortsätter fram till 1800talets början att präg
las av jordbrukets organisation, med åker och slåtterängar 
samlade runt gårdar centralt i byarna, medan betesdjuren, 
bränslebehovet och virkesuttaget håller utmarken öppen och 
endast glest bevuxen med träd. Omkring 1800 genomförs 
olika skiftesreformer, som i hög grad gick ut på att samla 
ägorna till de enskilda gårdarna (Myrdal & Gadd 2000).

VESANBASSÄNGEN DRÄNERAS OCH ODLAS UPP, 
1814 e Kr–NUTID
Under senare delen av 1800talet når befolkningstalet på 
landsbygden sitt maximum (Folkmängdsdatabasen, Demo
grafiska databasen, Umeå universitet, www.ddb.umu.se). För 
Blekinges del har denna befolkningsutveckling medfört en 
kyrklig sockenbildning som pågått fram till 1873/1881, då 
Ringamåla socken avknoppades ur Asarums socken (Ang
lert 2004). Sockenbildningen (eller församlingsbildningen) i 
Blekinges landsbygd har alltså varit en utdragen process från 
tidig medeltid och fram till industrialiseringens genomslag 
i slutet av 1800talet. Industrialiseringen skedde dock i hög 
grad på den svenska landsbygden och inte i städerna, till 
skillnad från i övriga Europa.

Den agrara revolutionen och industrialiseringen av jord
bruket genomförs under den här perioden, med stor inverkan 
på landskapet. Landreformerna, dikningsföretagen, mekani
seringen av jordbruket, konstgödsel och skogsbrukets in
förande är de viktigaste komponenterna i denna omvandling. 
Storskifte, enskifte och laga skifte genomfördes under hela 
1800talet. Förutom att effektivisera jordbruket förändrade 
dessa reformer även de sociala förutsättningarna. Till var 
och en av de skiften som genomfördes producerades en geo
metriskt riktig karta över markanvändning och ägoförhål
landen inom varje by (Myrdal 1999). Den dokumentationen 
är i dag en stor tillgång för landskapsanalyser, inte minst vid 
arkeologiska undersökningar. För byarna vid Vesans östra 

strand finns kartor från slutet av 1700talet samt början och 
slutet av 1800talet. Genom att pussla ihop kartorna går det 
även att följa Vesans uppgrundning, igenväxning och senare 
den nya odlingsmark som blev resultatet av dikningsföretagen 
som påbörjades 1814 och som under 1930talet resulterade i 
den slutliga dräneringen (figur XXI). Sedan invallningen och 
den första utpumpningen har markytan i den forna sjön Ve
san sjunkit med drygt 1 m, i de centrala delarna från 0,5 m 
år 1929 till 1,7 m år 1992 och 2 m år 2005, i förhållande till 
Östersjöns nivå (Björk 2010). Torrläggningen av Vesan över
skuggar det mesta som hände i området under den här peri
oden. För Ysane socken innebar det att odlingsjorden ökade 
med 42,1 % mellan 1900 och 1937 (Björnsson 1946:219 f).

Det sena 1800talets alltmer frikostiga statliga stöd till 
dikningsföretag och torrläggningar har avsatt många och 
tydliga spår i landskapet. Det var en verksamhet som pågick 
på många ställen och med olika ambitionsnivåer (Myrdal & 
Gadd 2000:312; Myrdal & Morell 2001:195 f). Som exempel 
kan nämnas att Kävlingeåns ca 1 000 km2 stora avvattnings
område år 1820 till 29 % bestod av sjöar, rinnande vatten 
och starkt vattenhaltiga ängsmarker. I början av 1950talet 
var motsvarande yta 3,4 %. Om man stannar i Skåne kan 
man konstatera att i princip alla sjöar har sänkts (Bengts
son 2000:13; Myrdal & Gadd 2000:312). Även myrmarkerna 
har påverkats av mänskliga ingrepp i form av dik ningar för 
odling, skogsbruk och torvtäkt. Sammanlagt har i Sverige 
600 000 hektar myrmark dikats ut för jordbruk och 1,5 mil
joner hektar för skogsbruk (Wetterberg 2008).

Som nämnts ovan gjordes första försöket att sänka vat
tennivån i Vesan för att torrlägga land för slåtter och odling 
år 1814. Norje Sund rensades upp och en primitiv damm 
anlades för att förhindra högvatteninflöde från Östersjön. 
År 1859–60 genomfördes avvägningar och en teknisk plan 
utarbetades för att torrlägga sjön och våtmarkerna runtom
kring och år 1863 stadfäste dåvarande kungen reglementet 
för Vesans kärr och sjöuttömnings samt odlingsbolag. Två 
år senare påbörjades utpumpningarna vid Norje Sund. Ryss
bergskanalens vallar genombröts vid ett flertal tillfällen. År 
1870 beslöt man att inte fullfölja arbetet och 1896 revs pump
huset och maskinerna såldes. År 1900 byggdes en ny damm 
för att hindra havsvatten att tränga in i Vesan (Björk 2010).

Efter ett par decennier togs nytt initiativ till torrläggning 
och arbetet påbörjades i början av 1920talet. Totalt skulle 
1 519 ha invallas, torrläggas och kultiveras, varav 954 ha ängs 
och vassmark, 533 ha vattenskadad åker och 30 ha en grund 
fisk och fågelrik sjö. Under senare delen av 1920talet anlades 
kanal och dikessystem. Norje Sund muddrades och Puka
vikskanalen färdigställdes. Det hela var klart år 1934 och 
den totala arealen användes för odling eller bete. Sättning 

Figur XXI (till höger) Fyra kartor som visar Vesans successiva 
torrlägg ning, sammanställda efter lantmäterikartor. Kartserien 
upprättades 1938 genom Kungliga Lantbruksakademiens försorg. 
Skala ca 1:70 000.
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Figur XXIII (nedan) Flygbild med vy mot nordost över lokalen Lussa-
backen norr (mitt i bilden) under sommaren 2011. Vesansänkan ses 
till vänster i bild och i bakgrunden Pukaviksbukten. Foto: Blek inge 
museum.

Figur XXII (ovan) Första schaktet vid slutundersökningen på Norje-
skogen & Norjegravfälten (Lokal 14) den 9 maj 2011. Kenneth Alexan-
dersson (t v) och Anders Edring övervakar schaktningen. Foto: Blek-
inge museum.
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av marken överskred i allmänhet inte mer än 0,2 m, men i 
mindre områden var den 0,4–0,6 m. Under 1950talet in
träffade flera mindre översvämningar vid kraftigt regn. År 
1959 förstördes hela spannmålsskörden och potatis odlingen 
(Björk 2010).

Figur XXIV Fotokollage av utgrävningslokalerna efter att vägbygget 
påbörjats. Foto: Elisabeth Rudebeck.

De organogena jordarterna i den sänkta Vesans odlings
mark kompakteras och sätter sig kontinuerligt. Det innebär att 
huvudutloppet borde fördjupas, men det går igenom sand som 
överlagrar lera, vilket gör att ras uppstår vid fördjupning. Nya 
invallningsföretag har genomförts 1968, 1974 och 2006. Prog

Gustavstorpsvägen
vy mot öster, april 2014

Lussabacken norr
vy mot söder, maj 2013

Bro 597 
vy mot söder, april 2014

Norje Sunnansund
vy mot söder, april 2014

Norje Nordansund
vy mot norr, maj 2013

Norjeskogen & Norjegravfälten
vy mot söder, april 2014
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nosen för Vesans framtida utveckling är fortsatt nivåsänkning 
på grund av jordens kompaktion och ökade svårigheter att 
fördjupa avflödeskanaler från ”inre Vesan” till pumpstationen 
i Norje Sund. Det blir också allt svårare att bibehålla mark
vattningsfunktionen för fortsatt jordbruksproduktion samt 
ökad lyfthöjd vid utpumpning till Östersjön av vatten från 
det 42,5 km2 stora tillrinningsområdet (Björk 2010).

De senaste stora förändringarna vid Vesan är byggan
det av nya väg E22, som föregicks av de arkeologiska ut
grävningarna (figur XXII & XXIII). Omgestaltningen av 
landskapet illustreras av det pågående vägbygget på några 
av utgräv ningslokalerna under våren 2013 och våren 2014 
(figur XXIV).




