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Att leva vid Vesan
Arkeologi längs nya väg E22 i västra Blekinge

I maj 2011 inleddes de arkeologiska slutundersökningarna inför byggandet av nya 
E22, Sölve–Stensnäs, i västra Blekinge. Utförare av undersökningarna var Blekinge 
museum i samarbete med Sydsvensk Arkeologi, Kalmar läns museum, Kulturparken 
Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. E22-projektet var 
det dittills största arkeologiska projektet i Blekinge avseende arkeologiska lämningar 
och antalet medverkande arkeologer. Sammanlagt undersöktes åtta lokaler, och 
därtill gjordes en förundersökning samt några utredningar, av vilka ett par genom-
fördes 2012 och 2013. 

Lokaliseringen av den nya vägen till östra kanten av den numera utdikade och upp-
odlade fornsjön Vesan visade sig vara optimal för projektets övergripande syfte, som 
enligt undersökningsplanen var ”att genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt belysa 
miljöhistoria, landskapsförändringar, landskaps- och resursutnyttjande, lämningar-
nas relation till Vesans strandlinjer samt bebyggelseutveckling och socio kulturella 
relationer under olika tidsperioder”.  

Från projektet finns åtta rapporter, som alla finns nedladdningsbara från Blekinge 
museums hemsida. Sju rapporter är även tryckta. Resultat från projektet har hittills 
varit föremål för tre akademiska avhandlingar och ett flertal vetenskapliga artiklar. 
I denna syntes belyses genom femton artiklar projektets centrala teman. Förhopp-
ningen är att syntesen, liksom rapporter, avhandlingar och artiklar, såväl som doku-
mentationsmaterial, analysresultat och fynd, ska användas i forskningen inom upp-
dragsarkeologin och universiteten under lång tid framöver. 

Under projektets gång har det skett omorganisationer som medfört att ett par 
av de då aktuella institutionerna har fått nya huvudmän. Under 2014 överfördes 
den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Kulturparken Småland till Kalmar läns 
museum. Den nya verksamheten bytte då namn till Museiarkeologi Sydost, en del av 
Kalmar läns museum. Den 1 januari 2015 överfördes den arkeologiska uppdragsverk-
samheten vid Riksantikvarieämbetet till Arkeologerna vid Statens historiska museer.

NYA VÄG E22, SÖLVE–STENSNÄS
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Insikten som förändrar!
Om fiskets betydelse under tidigmesolitikum

Att blicka ut över vatten
Kustnära havszoner, sjöar och grunda vattendrag är bland 
de rikaste biotoper som finns på jorden (Ricklefs & Miller 
1999) och det är inte någon slump att människor ofta har 
utnyttjat dessa områden för sitt näringsfång. Därtill så är 
fiskar förutsägbara bytesdjur, dels eftersom man med rela
tivt enkla medel kan fånga dem, dels på grund av att de inte 
lär sig av erfarenhet och därmed inte förändrar sitt bete
ende för att undvika att bli fångade (Wheeler & Jones 1989). 
Förutom att en god tillgång på föda i gränszonen mellan 
terrestriska och akvatiska miljöer dragit till sig människor 
är det ett allmänt vedertaget fenomen att samhällen som 
livnär sig genom så kallad furagering, det vill säga sökande 
efter vilda födoresurser, är mer beroende av fisk och fiske, ju 
högre latitud de befinner sig på (Cordain m fl 2000; Mar
lowe 2005). Att tidigmesolitiska furagerare i Skandinavien 
har nyttjat akvatiska resurser i hög utsträckning är således 
förväntat. Denna starka koppling mellan akvatiska resurser 
och de mesolitiska människornas diet är också anledningen 
till att termen furagerare används i denna text, istället för 
den mer traditionella benämningen jägaresamlare. En
ligt min mening osynliggör det traditionella epitetet fiskets 
betydelse och ger därmed felaktiga associationer. Med ut
gångspunkt i resultaten från undersökningen av boplatsen 
Norje Sunnansund ska jag i denna artikel diskutera fiskets 
betydelse under tidigmesolitisk tid i Skandinavien.

De första insikterna om att akvatiska resurser varit 
viktiga för människorna i Skandinavien under den senare 

delen av mesolitikum kom till uttryck redan i mitten av 
1800talet genom de stora utredningarna som startades av 
den danska køkkenmøddingkommissionen (Madsen m fl 
1900). Drygt hundra år senare kunde den danske kemi
ingenjören Henrik Tauber bevisa en stark marin prägel ge
nom att analysera 13Cisotoper i senmesolitiska mänskliga 
benmaterial (Tauber 1981). Denna marina prägel har seder
mera bekräftats vid upprepade tillfällen (Richards & Price 
2003; Fischer m fl 2007). Den starka kopplingen till fiske 
som kan ses i många senmesolitiska benmaterial har dock 
inte kunnat påvisas för tidigare perioder av mesolitikum, 
och bland de mänskliga benmaterial som tidigare analy
serats så uppvisar de flesta ett mycket större terrestriskt in
slag i dieten. Detta har ofta tolkats som att fisket har varit 
mindre betydelsefullt och att människorna levde ett mer 
mobilt liv med terrestriska däggdjur som primär närings
källa (Jochim 2011). Detta antagande är dock kantat med 
en rad problem som gör att tolkningen måste revideras.

Att fiskets betydelse inte har kunnat påvisas för tidig
mesolitikum i samma utsträckning som för senare delar 
av mesolitikum beror till stor del på klimatförändringar 
och strandförskjutning under postglacial tid. Under den 
senaste istiden var stora mängder vatten uppbundna i in
landsisen, vilket medförde att stora landmassor, som idag 
ligger under havsnivå, då var beboeliga. De kustboplatser 
som existerade då ligger således på havets botten idag och 
är därmed svårtillgängliga för undersökning och forskning. 
De spår av fiske som belagts på majoriteten av skandina
viska tidig mesolitiska boplatser härrör från boplatser be

Adam Boethius
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lägna vid vatten drag och sjöar (jämför Kjällquist i denna 
volym).

Det är stora skillnader i isotopsignalerna (13C/15N) 
som fås från organismer som levt i marina miljöer i jäm
förelse med de som levt på land (Ambrose & DeNiro 1986; 
Richards & Price 2003; Fischer m fl 2007), men traditio
nella bulkkollagenanalyser förmår inte, på ett adekvat sätt, 
skilja på terrestrisk och sötvattenbaserad diet (Hedges & 
Reynard 2007). Det beror på att sötvattensfiskar upp visar 
en stor spridning i isotopsignaler (Boethius & Ahlström 
2018), beroende på vilken fiskart det rör sig om, vilket djup 
de lever på och vilken sjö de härstammar från (Hecky & 
Hesslein 1995; Katzenberg & Weber 1999; Grey m fl 2000; 
Milner m fl 2004; Katzenberg m fl 2009). Därtill är närings
kedjan i sötvatten inte lika lång som den marina närings
kedjan, var av de förhöjda kväveisotopvärden som är karak
täriserande för en marin diet uteblir om en diet baseras på 
sötvatten levande arter från en låg trofisk nivå (Katzenberg 
1989; Cohen & Fenchel 1994). Detta leder till att isotop
värdena som fås av en mänsklig diet baserad på terrestriska 
arter överlappar med en diet baserad på söt vattensfisk. Det 
medför att det ofta är svårt att enbart utifrån bulkisotop
data avgöra om den mänskliga dieten i huvud sak baserats 
på landlevande arter eller på sötvattensfisk, varav man ofta 
måste använda sig av statistiska modeller (Boethius & Ahl
ström 2018) eller genom att analysera specifika aminosyror 
(se till exempel diskussion i Guiry 2019). En annan faktor 
som påverkar möjligheterna att påvisa en diet baserad på 
fisk är att fiskben är notoriskt svåra att tillvarata. Det krävs 
att man använder finmaskiga vattensåll för att hitta dem 
(Enghoff 2007; Enghoff 2011:275). Fiskben är dessutom ge
nerellt sett små och ömtåliga, vilket gör att de bevaras be
tydligt sämre än däggdjursben (Wheeler & Jones 1989). 
Detta beror till stor del på att vattnets lyftkraft gör att 
fiskens tyngd neutraliseras, varför benen inte behöver vara 
lika stabila och robusta som hos landlevande arter (Moyle 
& Cech 2004; Kullander m fl 2012).

Kombinationen av få kustnära boplatser – från vilka 
isotopsignaler i människoben hade kunnat visa marin diet 
– och att man vid utgrävningar inte har vattensållat jord
massor i tillräcklig utsträckning, och med tillräckligt liten 
maskstorlek, har gjort att det tidigmesolitiska fisket har 
kommit i skymundan. På senare tid har det dock börjat 
komma en del indikationer på att de akvatiska miljöerna 
haft en stor betydelse för de tidigmesolitiska människorna, 
och osteologiska analyser av den tidigmesolitiska kust
boplatsen Huseby klev på Västkusten visar att akvatiska 
resurser totalt har dominerat födoanskaffningen (Boethius 
2018a). Detta stöds också av analyser av isotopprover från 
några av människobenen som påträffades där (Boethius 
& Ahlström 2018; Eriksson 2003). Vattnets betydelse för 
människornas näringsfång kunde också anas vid under
sökningen av den mellanmesolitiska kustboplatsen Tåge

rup i västra Skåne (Eriksson & Magnell 2001), även om 
man vid utgrävningen inte finsållade mer än 24 liter av 
jordmassorna och därmed inte kunde få en överblick över 
fiskets omfattning och betydelse på platsen. Att fiskets be
tydelse inte har kunnat påvisas vid tidigare under sökta lo
kaler framgår av figur 1, där samtliga tidig och mellan
mesolitiska boplatser – utom Norje Sunnansund, som be
handlas mer ingående nedan – uppvisar förhållandevis små 
mängder fisk. Figuren illustrerar dock inte något sakförhål
lande när det gäller förekomsten av fiskben, utan istället 
den tafonomiska problematik som finns kring arkeo logiska 
fiskbensmaterial. De mönster som kan ses beror på att jord
massorna på många av lokalerna inte vattensållades och på 
att det endast var på Norje Sunnansund som jordmassorna 
sållades i finmaskiga nät. Från vissa av lokalerna har dess
utom inte fiskbensmaterialet blivit analyserat eller kvanti
fierat i sin helhet och det finns heller inga beskrivningar 
av hur stor andel av de framgrävda fisk benen som under
sökts. Dessutom varierade bevaringsförhållandena för fisk
ben mellan lokalerna och eftersom fiskben är extra känsliga 
för nedbrytande tafonomiska processer så innebär en sämre 
bevaringsmiljö att fiskben försvinner fortare än däggdjurs
ben, vilket är ytterligare en försvårande omständighet när 
man ska utreda fiskets be tydelse för näringsförsörjningen 
på en plats. I figur 1 visas det estimerade antalet identi
fierbara fragment (ENISP) från Norje Sunnan sund i rela
tion till fiskbensmaterial från flera andra tidig och mellan
mesolitiska boplatser i Sydskandinavien. Anledningen till 
att ENISP visas istället för antalet identifierade fragment 
(NISP) beror på att när texten skrevs, i september 2015, hade 
enbart cirka 13 % av det totala insamlade fiskbensmaterialet 
från Norje Sunnansund analyserats, vilket resulterat i 16 
162 identifierade fiskben. Därmed har ENISP använts för 
att fullt ut illustrera materialets omfattning. Dessvärre är 
det omöjligt att utifrån underlagen i rapporterna göra en 
dylik estimering utifrån fiskbens materialet från de övriga 
lokalerna, Huseby klev undantaget, varför NISP har an
vänts i dessa fall. Figur 1 ska ses som en illustration av olika 
typer av tafonomiskt svinn, där fiskets betydelse illustreras 
för Norje Sunnansund och till viss del även Huseby klev, 
medan dess betydelse förblir outredd för övriga lokaler.

Boplatsen Norje Sunnansund
Förutom stora mängder fiskben tillvaratogs även ben från 
ett brett spektrum av olika däggdjurs och fågel arter, vid 
undersökningen av boplatsen Norje Sunnansund (Boethius 
2016a, 2017). Lokalen uppvisar också den största artdiversi
tet som påträffats på någon boplats från tidig och mellan
mesolitikum i Skandinavien (figur 2).

Redan vid förundersökningen 2010 upptäcktes det, ge
nom vattensållningen av jordprover, att det fanns en stor 
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potential att påträffa fiskben på platsen (Boethius & Mag
nell 2010). Inför slutundersökningen togs därmed beslu
tet att de utgrävda jordmassorna skulle vattensållas i fin
maskiga nät (2,5 millimeter). Beslutet att vattensålla jord
massorna från utgrävningsytan med så finmaskiga nät var 
helt avgörande för möjligheterna att påträffa fiskben och 
är också orsaken till att övrig artdiversitet är så stor. Under 
undersökningens gång blev vi dock, efter en tid, tvungna 
att ändra taktik på grund av tidsbrist. Mot slutet av gräv
ningen tillämpades därför vattensållning med 4 millimeter 
maskstorlek, där 6 liter jord samplades i varje gräv enhet, 
och sållades med 2,5 millimeter sållstorlek, för att vi skulle 
ha en möjlighet att skapa en överblick av vad som missades 
och kunna relatera dessa grävenheter till de som sål lades 
med 2,5 millimeter såll. Vid grävningens slut hade totalt 647 
kvadratmeter kulturlager handgrävts, varav 45 % var sål
lat med 2,5 millimeter såll och 55 % med 4 millimeter såll; 

sammantaget både anläggningar och kulturlager hade vi 
då samlat in mellan 150 000 och 200 000 fiskben.

Ett mesolitikum med de akvatiska miljöerna i 
fokus
Boplatsen Norje Sunnansund låg strategiskt placerad vid 
stranden av sjön Vesan, invid ett utlopp till Östersjön (se 
Kjällquist i denna volym för kartor och en närmare beskriv
ning av miljön kring boplatsen), som under denna period 
övergick från att vara en insjö (Ancylussjön) till att dess 
södra delar öppnades upp via Stora Bält och Fehmarn Bält 
och bildade Littorinahavet. Östersjön karaktäriserades då 
av att begränsade mängder saltvatten nådde de södra de
larna av Östersjöbassängen (Björck 1995). Denna ekotona 
placering i landskapet (det vill säga i en gränszon mellan 
vegetationstyper) innebar stora möjligheter att maximera 
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resursutnyttjandet och utnyttja ett brett spektrum av födo
ämnen, något som implicerar en ökad bofasthet (Rowley
Conwy 1983; RowleyConwy & Zvelebil 1989). En liknande 
placering är typisk för mesolitiska boplatser så som exem
pelvis Ageröd I, Segebro och Skateholm (Larsson 1978a, 
1982, 1988).

De stora mängderna fisk som påträffades i Norje 
Sunnan sund kan inte ha uppkommit genom en slump
mässig korttidsvistelse på vandring i landskapet. Inte hel
ler den stora artdiversiteten i benmaterialet från platsen 
pekar på att detta skulle ha varit fallet. Med anledning av 
att man vid tidigare arkeologiska utgrävningar av samtida 
boplatser aldrig har funnit tillnärmelsevis lika stora mäng
der fiskben som vid Norje Sunnansund, och med tanke på 
att olika tafonomiska processer sannolikt har bidragit till 
detta, så är det intressant att försöka förstå vilken betydelse 
dessa mängder fisk har haft och hur stor befolkning de kan 
ha livnärt. Genom att göra beräkningar som utgår från pro
centuella uppskattningar av det tafonomiska svinnet i det 
osteologiska materialet blir det möjligt att skapa sig en bild 
av hur mycket fisk man kan ha fångat vid Norje Sunnan
sund. Med utgångspunkt i det osteologiska fiskbensmate
rialet var det möjligt att mäta utvalda ben från samtliga på
träffade fisk arter och därigenom uppskatta en medelstorlek 

för varje art. Utifrån detta underlag var det i sin tur möjligt 
att beräkna en medelvikt för att på så vis få fram hur stor 
mängd föda varje art bidrog med (Boethius 2018b). Med 
utgångspunkt i de analyserade benen var det också möjligt 
att beräkna det minsta möjliga antalet individer för varje 
art. Eftersom endast delar av fiskbensmaterialet analyse
rats gjordes även en beräkning av de icke analyserade fisk
benen, baserad på antagandet att artfördelningen varit lika
dan inom hela undersökningsområdet. Vid utgrävningen 
gjordes kontroller av jordmassorna för att också möjlig
göra en kvantifiering av de mycket små fiskben som fanns 
i jorden, men som var för små för att fastna i de 2,5 milli
meter vattensåll som användes. De sammanlagda uträk
ningarna visade att från de delar av den äldsta boplats fasen 
som genomgått en arkeologisk utgrävning så hade fiskben 
härstammande från 6 896 individer, motsvarande 1 204 kg 
fisk, bevarats. Det ska tilläggas att endast cirka 26 %, det 
vill säga 211 av cirka 800 kvadratmeter av det äldsta kultur
lagret inom under sökningsområdet, undersöktes med hjälp 
av sållning (ytter ligare delar blev undersökta extensivt utan 
att några ben tillvaratogs). Vidare visade en fyndkartering 
att undersökningsområdet omfattade cirka 30 % av bo
platsens ursprungliga storlek. Med andra ord motsvarade 
dessa 1,2 ton fisk enbart det som påträffades i omkring 8 
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% av jordmassorna från den totala boplatsytan. Dessutom 
gjordes dessa beräkningar som om hela fiskbensmaterialet 
vore utgrävt med 2,5 millimeter såll, trots att 55 % sållades 
med 4 millimeter maskstorlek. Detta gjordes för att hela 
tiden hålla ett restriktivt förhållningssätt till hur mycket 
fisk som fångades på platsen, samtidigt som det innebär att 
de egentliga mängderna fisk i själva verket torde vara ännu 
större än vad beräkningarna indikerar (se tabell 1). 

Med anledning av att fiskben bevaras sämre än dägg
djursben och att man ofta förutsätter att det tafonomiska 
svinnet varit massivt i arkeologiska sammanhang, så var 
den ursprungliga mängden fisk som fångats på platsen san
nolikt större än vad de tillvaratagna mängderna visar. I ett 
försök att illustrera detta svinn gjordes en enkel beräk
ning på elementrepresentationen hos mört, där den totala 
mängden identifierade ben (11 535 fragment) jämfördes med 
den förväntade mängden ben, om alla ben vore närvarande 
från samtliga individer (Boethius 2018b). Denna beräk
ning visade ett svinn på 97,5 % (en mört innehåller cirka 

1 500 ben och eftersom 304 mörtindivider identifierades 
innebär 11 535 identifierade fragment en förlust på 97,5 % 
av benen), vilket givetvis enbart är en estimering. Andra 
beräkningar har gjorts för andra platser, där svinnet beräk
nats variera mellan en förlust på 90 % för större däggdjur 
(NoeNygaard 1995; Magnussen 2007) ned till en förlust 
på 99,75 % i materialet från den medeltida staden King’s 
Lynn i Norfolk (Noddle 1977) och en estimerad förlust på 
99,9995 % av benmaterialet tillhörande järnålder och tidig 
medeltid från Eketorps fornborg på Öland (Gautier 1984). 
Utifrån olika mängdestimeringar blir det även möjligt att 
beräkna hur många människor som har kunnat livnära sig 
på den fångade fisken och hur länge grupper av olika storlek 
har kunnat vistas på platsen. Viktberäkningarna för den 
fångade fisken samt antalet dagar som dessa fiskmängder 
har kunnat livnära olika stora grupper människor baseras 
på antagandet att de ej utgrävda delarna av boplatsen Norje 
Sunnansund innehåller rester efter en tredjedel så mycket 
fisk som den som fanns inom de utgrävda delarna.

Tabell 1 Deduktiva estimeringar utformade att illustrera mängden fångad fisk vid Norje Sunnansund utifrån tre alternativa scenarier för 
bevaringsgrad: 2,5 % baserat på elementfrekvensen hos mört från Sunnansund; 0,025 % baserat på estimeringar från utgrävningarna av 
den medeltida staden King’s Lynn i Storbritannien (Noddle 1977:379 ff); 0,0005 % baserat på estimeringar från utgrävningen av fornborgen 
Eketorp på Öland (Gautier 1984). En mer ingående redovisning av hur dessa uppskattningar gjorts finns i Boethius 2018b.

Uppskattad vikt på fisk från utgrävd yta (kg) 1204 1204 1204

Estimerad andel bevarade fiskben 2,5 % 0,025 % 0,0005 %

Estimerad ursprunglig total fiskvikt från undersökt yta, givet varierande estimerad  
andel bevarade fiskben (kg)

48 160 4 816 000 240 800 000

Utgrävd andel av det äldsta lagret inom undersökningsområdet 26 % 26 % 26 %

Andel av den ursprungliga boplatsytan som låg innanför undersökningsområdet 30 % 30 % 30 %

Total fiskvikt om de ej undersökta ytorna innehåller samma mängd fisk som den  
undersökta ytan (kg)

608 657 60 865 719 3 043 285 940

Total fiskvikt om de ej undersökta ytorna innehåller 1/3 av mängden fisk som  
påträffades inom den undersökta ytan (kg)

234 992 23 499 240 1 174 961 980

Mängd tillgänglig fisk om platsen besökts 10 gånger (kg/besök) 23 499 2 349 924 117 496 198

Antal dagar som 100 personer kan livnära sig enbart på fisk om platsen besökts  
10 gånger (dagar)

117 11 750 587 481

Antal dagar som 500 personer kan livnära sig enbart på fisk om platsen besökts  
10 gånger (dagar)

23 2 350 117 496

Mängd tillgänglig fisk om platsen besökts 40 gånger (kg/besök) 5875 587 481 29 374 049

Antal dagar som 100 personer kan livnära sig enbart på fisk om platsen besökts  
40 gånger (dagar)

29 2937 146 870

Antal dagar som 500 personer kan livnära sig enbart på fisk om platsen besökts  
40 gånger (dagar)

6 587 29 374

Mängd tillgänglig fisk om platsen besökts 100 gånger (kg/besök) 2350 234 992 11 749 620

Antal dagar som 100 personer kan livnära sig enbart på fisk om platsen besökts  
100 gånger (dagar)

12 1175 58 748

Antal dagar som 500 personer kan livnära sig enbart på fisk om platsen besökts 
100 gånger (dagar)

2 235 11 750

Mängd tillgänglig fisk om platsen besökts 500 gånger (kg/besök) 470 46 998 2 349 924

Antal dagar som 100 personer kan livnära sig enbart på fisk om platsen besökts  
500 gånger (dagar)

2 235 11 750

Antal dagar som 500 personer kan livnära sig enbart på fisk om platsen besökts  
500 gånger (dagar)

0,5 47 2 350
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Utifrån studier gjorda på ursprungsbefolkningar i Sibi
rien (Eidlitz 1969) har en individ antagits konsumera 2 kg 
fisk per person och dag, om de enbart livnärt sig på fisk. 
Beräkningen tar inte hänsyn till någon annan kost och ba
seras enbart på att vuxna individer ätit fisken. Således görs 
inga avdrag för den konsumtion som kan antas ha livnärt 
de hundar och barn som vistades på platsen. Vidare beaktar 
inte uträkningarna att det också konsumerats vegetabilier 
(Lagerås m fl denna volym), samt att terrestriska däggdjurs
arter, fågel och säl också varit en betydande del av kosten 
(Boethius 2016a). Av beräkningarna framgår tydligt att 
inget av de uppställda scenarierna är trovärdigt avseende 
den allra lägsta bevarandegraden på 0,0005 %, medan de 
två andra procentsatserna kan ses som möjliga scenarier.

Vid moderna etnoarkeologiska undersökningar av mo
bila fiskare/furagerare, så kallade gal dies, från folkgruppen 
Dassanetch i Kenya, har man räknat antalet fiskar som 
konsumerades och deponerades på kortvariga boplatser. 
Man har sedan återvänt efter en eller ett par månader och 
grävt ut platsen. I dessa sammanhang var svinnet mellan 80 
och 90 %, det vill säga att man påträffade rester efter mel
lan 10 och 20 % av den totala mängden fisk som konsume
rades och deponerades där (Stewart & GiffordGonzalez 
1994). Med tanke på att dessa fiskben enbart legat i ett par 
måna der (till skillnad från 9 000 år) och i nästan samtliga 
fall härrörde från större individer än de som påträffas vid 
Norje Sunnansund, så är det högst troligt att den faktiska 
bevarandegraden vid Norje Sunnansund varit lägre än de 
2,5 % som använts som högsta nivå vid estimeringarna. Det 
är därmed troligt att den faktiska tafonomiska förlusten låg 
någonstans mellan de två första ponerade scenarierna, det 
vill säga att mellan 0,025 % och 2,5 % av den ursprungliga 
mängden fiskben bevarades.

Att bevara en fiskefångst
Trots att lokalen Norje Sunnansund skiljer sig från andra 
samtida boplatser genom att ha den största artdiversiteten 
och det mest omfattande mesolitiska fiskbensmaterialet 
från Skandinavien, så är det inte detta som utmärker bo
platsen allra mest. Vid Norje Sunnansund påträffades, för
utom stora mängder fisk, även en anläggning som indikerar 
att man konserverat fisk i stor skala. Anläggningen i fråga 
var en rännformad nedgrävning som påträffades under det 
äldsta kulturlagret (figur 3; se Kjällquist i denna volym för 
en närmare beskrivning). Den var grävd ned i den sen
glaciala leran och låg placerad vid den dåtida strandkan
ten, nära vattnet. Konstruktionen var cirka 2,8 x 0,4 meter 
stor och var grävd så att den sluttade lätt ned mot vattnet, 
där den var breddad till en avslutande uppsamlingsgrop. 
Konstruktionen, vars fyllning var bemängd med fiskben, 
var omgiven av stolp och pinnhål och i rännan låg det en 
större sten. Längs delar av konstruktionens väggar fanns 

rester av nästan helt förmultnade växtfibrer. Direkt ovanpå 
konstruktionen påträffades stora mängder bark, vilket inte 
återfanns någon annanstans inom utgrävningsytan.

Det som först drog uppmärksamheten till området 
kring rännan var de stora mängderna fiskben som påträf
fades i området ovanför anläggningen, cirka 30 000 frag
ment/kvadratmeter. Tillsammans med fynden av bark var 
detta det enda som utmärkte kulturlagret här från andra 
områden inom undersökningsytan. Det var inte förrän 
kultur lagret hade avlägsnats som nedgrävningskanten till 
rännan kunde urskiljas, då den först då blev synlig i kon
trast mot den underliggande ljusa leran. Fiskbensfynden 
tillsammans med barken antyder att rännan varit i bruk 
samtidigt som det äldsta kulturlagret bildades men anlägg
ningens kanter i kulturlagret hade med tiden homogenise
rats och kunde därför inte urskiljas från omkringliggande 
lager. Samtidigheten mellan kulturlagret och rännan be
kräftas av de 14Cdateringar som gjorts på ben i rännan, 
vilka sammanfaller väl med dateringarna för boplatsens 
äldsta fas, mellan cirka 7600 och 7000 f Kr (Kjällquist m fl 
2016). Detta innebär att rännan hade varit djupare och mer 
omfattande när den var i bruk än vad som framgick av do
kumentationen, eftersom det enbart var den nedre delen 
av rännan som bevarats.

När det överliggande kulturlagret var avlägsnat rensa
des ytan för att kunna avgränsa rännans konturer mot den 
underliggande leran. Detta material sållades för sig i ett 2,5 
millimeter såll. När rännan väl var avgränsad grävdes den 
ut i ut i fem olika etapper, där fynden separerades för att 
kunna spåra eventuella skillnader inom rännan. Den västra 
delen grävdes ut i fyra separata delar, vilka samtliga sålla
des med 2,5 millimeter såll och den östra delen grävdes ut i 
en etapp och sållades med ett 5 millimeter såll (tabell 2 och 
figur 4). Anledningen till att två olika sållstorlekar använ
des var ursprungligen för att spara tid, men skillnaden an
vändes även för att bilda en uppfattning om hur mycket ben 
som går förlorade om man använder en grövre sållstorlek. 
Efter analys av benmaterialet visade det sig att det var stora 
skillnader på fyndfrekvensen inom rännan, där de södra 
delarna innehöll en mycket större mängd fiskben. Det ty
der på att rännans svaga lutning söderut, samt att den för
djupats i den delen, hade fungerat som en uppsamling för 
benen. Det visade sig också att de delar som sållades med 
2,5 millimeter såll innehöll betydligt större mängder fisk
ben än de som sållades med 5 millimeter såll. Totalt kunde 
6 756 fragment identifieras från rännans västra del, som 
sållats med 2,5 millimeter såll, medan enbart 418 fragment 
kunde identifieras från den östra delen. Dessa siffror tyder 
således på att skillnaden mellan att sålla med 5 millimeter 
såll istället för med 2,5 millimeter såll uppgår till runt 94 %. 
Dessa siffror stämmer väl med tidigare gjorda iakttagelser 
vid andra arkeologiska utgrävningar (Hultgreen m fl 1985). 
Det innebär således en svindlande förlust, och med tanke 



113insikten som förändrar!

på att tidigare utgrävda mesolitiska lämningar inte sållats 
med mindre maskstorlek än 4 millimeter, förutom i ytterst 
begränsad omfattning (för makroprover), så är det inte un
derligt att det tidigare påträffats begränsade mängder fisk
ben. I detta sammanhang är det också värt att åter nämna 
att ovanstående fiskmängdsestimeringar (tabell 1) är base

rade på det tafonomiska svinnet som erhålls när man sållar 
med ett 2,5 millimeter såll. Eftersom vi i praktiken enbart 
sållade 45 % av grävenheterna i 2,5 millimeter såll och res
ten i 4 millimeter såll så innebär det att mycket av det som 
skulle ha fastnat i ett 2,5 millimeter såll föll igenom i de 
rutor där enbart 4 millimeter såll användes. Totalt sett ge

Figur 3 Foto av rännan när den var utgrävd till 50 %. Notera även mörkfärgningen i pinnhålen (bildens nedre del) som tydligt framgår i kon-
trast mot den omkringliggande ljusa leran. Foto: Blekinge museum.
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nererade de rutor som sållades med 2,5 millimeter såll cirka 
4,3 kg fiskben, medan de som sållades med 4 millimeter 
genererande cirka 0,5 kg. Det är därmed viktigt att beakta 
att en betydligt större mängd fiskben skulle ha tillvaratagits 
ifall 2,5 millimeter såll hade använts vid hela utgrävningen. 
Det innebär i sin tur att de beräkningar som gjorts av fis

kens vikt utifrån mängden fragment har varit restriktiva, 
varför även de följande estimeringarna av totala mängden 
fångad fisk är restriktiva approximeringar.

Även de omkringliggande stolp och pinnhålen under
söktes, vilket skedde genom att de snittades på mitten, 
varpå ena halvan sållades och benen tillvaratogs. Inne

Figur 4 Stolphålen (svart) är separerade från pinnhålen (mörkgrå) i en korrespondensanalys (se Boethius 2016b, figur 5). Pinnhålen var min-
dre till storleken och innehöll generellt sett mer fiskben per liter sållad jord än stolphålen. Ljusgrå polygon är en sten som placerats mitt i 
rännan (gul). Bilden är hämtad från Boethius 2016b, där även en redovisning av innehållet i stolp- och pinnhålen återfinns.
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hållet i stolp och pinnhålen analyserades även genom 
korrespondensanalys (Boethius 2016b). Denna indikerar 
att de mindre pinnhålen skiljde sig från de större stolp
hålen, där den största signifikansen står att finna i stolp 
och pinnhålens storlek i kombination med antalet fiskben 
per liter sållad jord. När resultaten extrapoleras på en plan
ritning framgår ett mönster, där de större stolphålen sär
skiljer sig genom att innehålla färre fiskben i förhållande 
till pinn hålen, medan innehållet i pinnhålen var identiskt 
med innehållet i rännan och därmed innehöll fler fiskben 
per liter sållad jord (Boethius 2016b).

Artsammansättningen bland fiskbenen är likartad i 
mate rialet från rännan och materialet från de omkringlig
gande pinnhålen och det äldsta kulturlagret i närområdet 
kring anläggningen. Det fanns dock stora skillnader vad 
det gäller artsammansättningen mellan detta område och 
andra ytor inom undersökningsområdet. Området kring 
rännan dominerades av karpfisk, cirka 80 % (varav cirka 92 
% är mört), medan abborre och gädda dominerade inom 
övriga ytor. Detta ger ytterligare en indikation på att rän
nan och närområdet kring den hade använts på ett annat 
sätt än övriga ytor på boplatsen. Detta framgår även med 
tydlighet när artfrekvensen sätts i relation till fyndkontex
ten i en korrespondensanalys. Ytterligare belägg för att man 
bedrivit en särskild verksamhet i rännan står att finna i det 
stora antalet förvridna kotkroppar från gädda som påträf
fades där. Detta fenomen kan iakttas på 20 % av alla bakre 
gäddkotor från rännan, men inte på en enda gäddkota från 
området utanför rännan.

Rännan innehöll även en mindre mängd däggdjursfrag
ment och några enstaka fragment från kråkfåglar. De flesta 
däggdjursfragmenten är små skallfragment från säl, vilka 
väger under 1 gram stycket och det finns enbart två större 
däggdjursfragment (>1 gram) i anläggningen. Det rör sig 
om två artikulerade fotben från ett vildsvin (ett tåben och 
ett mellanfotsben).

Om konsten att fermentera fisk
Någon dylik rännformad anläggning har ej tidigare påträf
fats i arkeologiska sammanhang, vilket kan ha att göra med 
den utgrävningsmetod som användes vid den arkeologiska 
undersökningen. Om inte ytan ovanför rännan hade sållats 
i finmaskigt såll så är det möjligt att anläggningen aldrig 
hade uppmärksammats. Det är därför möjligt att det har 
funnits liknande anläggningar på andra platser, som aldrig 

har upptäckts. En fullständig analys och beskrivning av 
innehållet i rännan återfinns i en annan artikel (Boethius 
2016b), men på grund av dess betydelse för förståelsen av 
platsen redovisas resultaten översiktligt även här.

Eftersom mört är en förhållandevis svåräten fisk, på 
grund av alla ben, är det lämpligt att preparera den så att 
benen blir mjuka eller lättare att avlägsna. Detta kan göras 
genom att man tillsätter vinäger för att skapa en sur miljö, 
där syran mjukar upp benen (Ishikawa m fl 1989). Efter
som det även inträffar en försurning i samband med fer
mentering (Stopp 2002) kan detta antas motsvara en dylik 
metod. Den höga andelen kollapsade gäddkot kroppar från 
området kring rännan är en tydlig indikation på att benen 
varit påverkade av en sur miljö. Möjligen beror gäddkotor
nas deformation på att de är strukturellt svagare uppbyggda 
än kotor från andra arter och även om detta inte är helt ut
rett, så kvarstår faktum att det enbart är på kotor från om
rådet kring rännan som denna deformation kan iakttas. 
Indikationerna för att man fermenterat fisk i rännan blir 
dock tydligast då man jämför med liknande processer som 
iakttagits bland cirkumpolära folkgrupper. Det vanligaste 
sättet att fermentera fisk i både Alaska, norra Sibirien och 
på Kamchatka var att begrava fisken i en grop som grävts i 
lera (Behrens 1860:8; Lantis 1946:18). I likhet med rännan 
i Norje Sunnansund placerades dessa fermenteringsgropar 
nära vattendrag (Kittlitz 1858:386f), vilket förmodligen be
rodde på att man ville minimera avståndet mellan den upp
tagna fisken och gropen.

En vanlig metod vid fermentering är att använda sig 
av skinn. Detta är dokumenterat från Grönland, där inu
iter placerar fåglar i lufttäta sälskinn, vari de får ligga och 
fermentera i några månader (Freuchen & Freuchen 1961; 
Johan sen 2013). De enda större benfragmenten från rännan 
på Norje Sunnansund är två artikulerade fotben från vild
svin. Båda benen är täckta av skärmärken och spår efter 
bearbetning och deras placering i rännan tyder på att de 
använts i samband med ett vildsvinsskinn. Skinnet före
faller således ha använts på ett liknande sätt som de ovan 
beskrivna Grönländska sälskinnen. Om man använder sig 
av anaerobisk (syrefri) fermentering är det dock viktigt att 
man tillsätter extra fett eller späck för att undvika att bo
tulismbakterier bildas (Stopp 2002:316). Det är troligt att 
man gjort detta även vid Norje Sunnansund. Detta indike
ras möjligtvis av det förhållandevis stora antalet små skall
fragment från säl som påträffades i rännan, vilka kan ha 
hamnat där när man extraherat den feta sälhjärnan för att 
tillsätta den till den anaeorobiska fermenteringsprocessen 
i vildsvinsskinnet.

I norra Kanada och på Kamchatkahalvön var det också 
brukligt att man täckte fermenteringsgroparna för att 
hindra djur från att ta sig in till fisken. Detta gjordes van
ligtvis genom att man staplade sten eller träd ovanpå anlägg
ningen (Stefansson 1914:138). I Norje Sunnansund förefal

Tabell 2 Antalet artbestämda fiskben i rännans olika sektioner i 
relation till sållens maskstorlek.

Västra delen 
(2,5 mm såll)

Östra delen 
(5 mm såll)

Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4

2 976 246 1 558 1 976 418
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ler man ha byggt in anläggningen, vilket framgår av figur 
4, där man kan se stolphål omgärda rännan. Det mindre 
antalet fiskben i stolphålen indikerar att väggarna – och 
taket som de har burit upp – var mer eller mindre perma
nent, medan det stora antalet fiskben i själva rännan och i 
pinnhålen indikerar att dessa användes upp repade gånger 
(Boethius 2016b). Denna återanvändning av rännan och 
pinnhålen är ytterligare en god indikator på att man använt 
rännan för att fermentera fisk. Vid modern fermentering 
tillsätter man mjölksyrabakterier för att försäkra sig om att 
fermenteringen sker på rätt sätt. Detta var inte möjligt för 
9 000 år sedan, varför man var tvungen att använda sig av 
naturligt förekommande bakterier för att skapa en spon
tanjäsning (Leroy & De Vuyst 2004). När man inte till
sätter artificiella mjölksyrebakterier så använder man sig 
av de mjölksyrebakterier som var närvarande vid tidigare 
fermenteringssatser. Detta är fallet vid icke industriell fer
mentering även i dag. I korta ordalag innebär det att man 
tar en liten del av den förra satsen och adderar till den nya. 
Genom att göra detta så adderar man även de gynnsamma 
mjölksyrebakterierna, vilket skyndar på processen och ökar 
chansen för en lyckad fermentering (Harris 1997; Leroy & 
De Vuyst 2004). Denna typ av så kallad back-slopping fanns 
det tecken på även i Norje Sunnansund genom rännans och 
de mindre pinnhålens identiska fyllning. Man har förmod
ligen använt pinnar och käppar för att spänna upp vildsvins
skinnet, innehållande fisken, i rännan. När fermenteringen 
var avslutad drogs pinnarna upp och fisken rensades, varpå 
fiskbenen återdeponerades i rännan. När rännan skulle an
vändas nästa gång så rensade man ut de kvarliggande benen 
ur rännan varpå de gamla pinnhålen fylldes med samma 
material som fanns i rännan och på så vis kunde man bevara 
mikroklimatet i anläggningen, inklusive de gynnsamma 
bakterierna. Eftersom de större stolphålen inte hade samma 
innehåll som rännan så är det troligt att stolparna använts 
under en längre period och att man därmed behöll väggar 
och tak vid upprepade fermenteringstillfällen.

Ytterligare etnografiska belägg för fermentering finns 
från de finska Karelerna och folkgrupper från norra Sibi
rien, vilka täckte och ibland klädde fermenteringsgropens 
väggar med bark (Manninen 1932:58; Eidlitz 1969:109). 
Barksyran bistod därmed fermenteringsprocessen genom 
att fungera som en katalysator på samma vis som man 
idag tillsätter syraenzymer för att förkorta fermenterings
tiden och förbättra slutprodukten (Lindner m fl 2013:268). 
Barken behövdes förmodligen också för att starta en äkta 
fermenteringsprocess, istället för en förruttnelseprocess 
(Beller 1993). Även förruttnelseprocesser kan förvisso an
vändas vid födopreparering, men för att det inte ska bil
das botulism krävs då lägre temperaturer än vid fermente
ring och det medför inte de observerade sura pHvärdena 
som förknippas med fermentering (Hauschild & Gauvreau 
1985). De stora mängderna bark, som enbart observerades i 

området ovanför rännan, är därmed ytterligare indikatio
ner på att man använt sig av fermentering för att konser
vera och möjligen förhöja smaken på fisken. En lokal före
komst av stora mängder bark är dessutom något som kan 
användas vid arkeologiska undersökningar i framtiden för 
att identifiera denna typ av anläggningar.

Även rännans utseende påminner en hel del om Kare
lernas tradition att forma fermenteringsgropar som en 
tratt (Manninen 1932). Vidare finns det belägg för att man 
på Kamchatka har klätt gropens väggar med gräs (Eid
litz 1969), något som det sannolikt fanns spår efter även i 
Norje Sunnansund, genom de nästan helt upplösta växt
fibrerna som kunde skönjas på vissa ställen längs lerväggen.

I modern fermentering är salt det vanligaste sättet att 
förhindra skadliga bakterier från att angripa maten. Det 
finns dock inga belägg för saltframställning vid den här 
tidpunkten någonstans i världen och även om kunskapen 
hade existerat så hade sötvattensmiljön, där människorna 
vid Norje Sunnansund befann sig, omöjliggjort tillgång 
till det. I brist på salt hade man därmed, med stor sanno
likhet, andra sätt att hindra skadliga bakterier från att an
gripa satsen och på samma gång främja de gynnsamma 
bakterierna. Därmed måste temperaturen anses som den 
absolut avgörande faktorn som möjliggjorde fermentering, 
eftersom det bör vara kallt för att man ska vara säker på att 
det inte ska bildas botulismbakterier (Beller 1993). Tem
peraturen är också anledningen till att fermentering utan 
tillsatt salt, historiskt sett, enbart finns dokumenterat i cir
kumpolära områden.

Fermentering utan tillsatt salt finns belagt genom et
nografiska undersökningar över hela jordklotets cirkum
polära områden, i Kamchatka, norra Sibirien, Finland, 
Grönland, norra Kanada och Alaska. Det vill säga enbart 
från platser med kallare klimat än vad man kan förvänta 
sig vid Blekinges kust i södra Sverige. En osaltad fermen
tering kan inte ha fungerat vid högre temperaturer utan 
att maten blivit hälsofarlig att äta. Det lokala klimatet vid 
den aktuella tiden blir därför extra intressant i samman
hanget. De klimatdata som finns att tillgå visar att klima
tet blev konstant varmare under boreal tid, det vill säga 
den tid då fermenteringsanläggningen användes. Den ge
nerella trenden är således att klimatet var varmare i Syd
skandinavien under tidig mesolitikum (Davis m fl 2003; 
Antonsson 2006) än i de områden där denna typ av fer
mentering historiskt sett har kunnat iakttas (Eidlitz 1969). 
Möjligheterna till en osaltad fermentering i Norje Sunnan
sund kan dock sättas i samband med det köldevent, det vill 
säga en tillfällig klimat/temperaturförsämring, som ägde 
rum under tiden för boplatsens äldsta fas. Den kallare pe
rioden, benämnd 9.3 ka event (ka = kiloannum), orsakades 
sannolikt av ett inflöde av sötvatten i Nordatlanten, som 
kraftigt störde vattencirkulationen (Fleitmann m fl 2008; 
Wiersma 2008:149ff). Alla data tyder på att inledningen 
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var abrupt och att perioden varade i cirka 70 år, varav de 
första 40 åren verkar ha varit de kallaste (Rasmussen m fl 
2007). Rännan och det samtida äldsta kulturlagret på Norje 
Sunnan sund överensstämmer tidsmässigt med detta köld
event (Kjällquist m fl 2016 ) och det är därför rimligt att 
anta att temperatursänkningen medförde att södra Sverige 
då hamnade inom det område inom vilket det var möjligt 
att fermentera fisk utan att tillsätta salt. Köldeventet går 
också att spåra i det osteologiska materialet genom fyn
den av foster och nyfödda vikaresälkutar (Boethius 2016a, 
Boethius 2017), eftersom vikaresälar föder och bygger bon 
i snögrottor i isen. Bevis för att man jagat dräktiga vikare
sälhonor och nyfödda vikaresälkutar innebär därmed att de 
funnits tillgängliga i närområdet samt att de jagats ute på 
isen, som måste ha varit tillräckligt tjock för att honorna ska 
ha kunnat bygga snögrottor (Härkönen 2011). Vinterklima
tet måste därmed ha varit betydligt kallare under denna 
tid än vad de generella temperaturestimeringarna indike
rar, eftersom vikaresälpopulationen annars bara förökade 
sig i de norra delarna av Östersjösänkan (Schmölcke 2008). 
Jakt på dräktiga vikaresälhonor och nyfödda vikaresälar 
under senvinter och tidig vår har inte varit möjlig på dessa 
breddgrader under de närmaste århundradena innan detta 
köldevent, och aldrig igen efter det.

Den sedentära furageraren
Med tanke på att kunskapen som krävs för att kunna fer
mentera mat utan att tillsätta salt och med anledning av att 
det enbart är görligt i ett kallt klimat, vilket under tidig
mesolitikum innefattade en begränsad tid när Golfström
men temporärt försvagades, så får detta stora implikationer 
på vår förståelse för samhället i stort. Att man under några 
få generationers tid kan ha uppfunnit metoder för att fer
mentera fisk är förvisso inte omöjligt, men det är rimligare 
att anta att det skett utbyten med människor från områden 
där klimatet har tillåtit en livsstilskontinuitet och där man 
så ledes har kunnat utnyttja ett kallare klimat utan den dis
kontinuitet som uppvärmningen efter istidens slut inneburit 
på Blekinges, relativt sett, ”låga” breddgrader. Att det skett 
ett kulturellt utbyte med andra folkgrupper och områden 
styrks genom de teknologiska drag som kan skönjas i både 
ben och stenhantverket från Norje Sunnan sund (David 
& Kjällquist 2018; Kjällquist 2020) samt även genom de 
strontiumprover som tagits på emaljen från människotänder 
som påträffats på platsen, vilka indikerar att vissa individer 
hade högre strontiumvärden (87Sr/86Sr) än vad som kun
nat erhållas från slätterna söder om boplatsen (Kjällquist & 
Price 2019). På grund av en lokalt diversifierad geologi, med 
disparata strontiumvärden (Boethius m fl 2021), har dessa 
högre värden dock kunnat fås relativt nära boplatsen (inom 
50 kilometer), fast norrut och in mot Småland.

De stora kvantiteter fisk som påträffats på boplatsen ty
der på att platsen inte användes temporärt, utan att man 
befunnit sig där under långa perioder. Utifrån de säsongs
indikationer som benmaterialet från platsen ger kan man 
konstatera att större delen av året finns representerat (för 
visuell presentation av säsongsindikatorerna se Kjällquist 
i denna volym). Med tanke på de stora mängder fisk som 
fångats på platsen och de implikationer som dessa mäng
der ger för hur många gånger man kan ha återkommit till 
platsen (tabell 1), så är det uppenbart att boplatsen vid Norje 
Sunnansund har bebotts under lång tid av en större grupp 
människor. De gjorda estimeringarna är dessutom enbart 
baserade på mängden fiskben som påträffades på lokalen. 
Med tanke på det enorma tafonomiska svinn som arkeo
botaniska material utsätts för, och att vi trots det har goda 
indikationer på en rad insamlade födoväxter (Lagerås m 
fl, denna volym), så har med stor sannolikhet även vege
tabilisk föda utgjort ett betydande inslag i kosten, även 
om de inte i så stor utsträckning bidragit till människor
nas protein intag (Boethius & Ahlström 2018). En snabb 
överslags beräkning av mängden kött som klövvilt och säl 
bidragit med till dieten, baserat på de identifierade benen, 
ger över 2 ton ren föda vardera från både klövvilt och säl. 
Tafonomiska förluster påverkar fiskben i betydligt större 
omfattning än däggdjursben och fisket har därför, med 
största sannolikhet, varit mer betydelsefullt för näringsför
sörjningen, viket också bekräftas genom de isotopstudier 
som gjorts där det framgår att fiskets betydelse för män
niskornas protein intag var överordnat intaget från dägg
djur och vegetabilier sammantaget (Boethius & Ahlström 
2018), om än marginellt. De däggdjursfragment som påträf
fats visar att både klövvilt och säl utgjort ett betydande in
slag i dieten och jakten på dem har därmed möjliggjort att 
ännu fler människor har kunnat vistas på boplatsen under 
en längre period. Med tanke på fiskets uppenbara betydelse 
och indikationerna som fås av att man fermenterat fisk så 
kan en del av platsens användningstid på goda grunder re
lateras till köld eventets varaktighet, eftersom detta varit 
den avgörande faktorn bakom fermenteringen av fisk vid 
dessa bredd grader. Boplatsens varaktighet kan, med ut
gångspunkt i dessa indicier, därmed uppskattas till någon
stans mellan 10 och 100 år. Säsongsindikatorerna, mäng
den fångad fisk, påträffade vegetabilier, den stora artvaria
tionen och möjligheten till intensivt mörtfiske under både 
höst och vår (Boethius 2018b) antyder dessutom att man 
bott på platsen under så gott som hela året, samt att man 
nyttjats fiskarnas mobilitet och lek för att kunna göra stora 
massfångster under olika delar av året (Boethius m fl 2021). 
Därmed finns det mycket som tyder på att människorna 
som bodde där var mer eller mindre sedentära (Boethius 
2017; Boethius 2018c; Boethius m fl 2021). Den ekotona 
placeringen i landskapet talar ytterligare för detta, då den 
gett möjligheter att utnyttja många olika resurser samtidigt 
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och att man därmed kunnat bygga upp lager av en resurstyp 
samtidigt som man livnärt sig på en annan. Den riskredu
cerande åtgärd som det innebär att bygga upp och bibe
hålla ett förråd ses också som ett tecken på att man närmar 
sig en sedentär livsstil (RowleyConwy & Zvelebil 1989). 
Denna typ av fördröjd konsumtion har dock tidigare setts 
som något som hört samman med neolitiseringen, där för
rådsbyggnader, förvaringskärl och silos för spannmål har 
betraktats som de första bevisen för att man har praktiserat 
en storskalig fördröjd konsumtionsstrategi (Cunningham 
2011). Fermenteringsanläggningen vid Norje Sunnansund 
indikerar att man även under tidigmesolitikum haft möj
lighet att konservera stora mängder föda och bevara den 
över tid. En fördröjd födostrategi har traditionellt sett inte 
förknippats med furageringssamhällen (Ingold 1983), trots 
att man genom etnografiska undersökningar varit väl med
veten om att furageringsfolk ofta lämnar små matförråd på 
olika ställen i landskapet (Cunningham 2011; Stopp 2002). 
Därmed innebär insikten om att furageringssamhällen har 
kunnat konservera stora mängder föda under tidigmeso
litikum, att vi måste omvärdera synen på dessa samhällen 
och inse att det funnits potential för överskottsproduktion 
och ökad social komplexitet (se RowleyConwys (1983) och 
Cunninghams (2011) diskussion om komplexa samhällen 
under senmesolitikum). Vidare så har fermentering länge 
bedömts härstamma från så kallade högkulturer. De äldsta 
beläggen för fermentering har då tidigare ansetts vara vin
framställning i Kina omkring 7000 f kr och i Mellanöstern 
och Indien något senare (McGovern 2003; McGovern m fl 
2004), med de äldsta indikationerna på fermenterad mat, 
i form av jäst bröd, från Egypten från omkring 4000 f Kr 
(Hutkins 2006). I ett historiskt perspektiv är fermentering 
dessutom bäst känt genom fisksåsen garum, som var popu
lär i romarriket för cirka 2 000 år sedan (Corcoran 1963). 
Kopplingen mellan denna sås och romarrikets organiserade 
statsbildning och kultur kan vara en orsak till att fermen
tering tidigare setts som exklusivt för denna typ av civili
sationer. Sammantaget visar därmed dessa nya belägg för 
att fermenterad fisk har nyttjats i ett furageringssamhälle, 
flera tusen år innan beläggen kan styrkas annorstädes, att 
synen på övergången till en jordbrukande och boskaps
skötande livsstil måste omvärderas.

Med anledning av att det krävs stora resurser och en 
medvetenhet om komplexiteten i att spåra en dominerande 
fiskdiet vid arkeologiska utgrävningar, samtidigt som be
varingsförhållanden måste vara goda för att de sköra fisk
benen ska bevaras, så har fiskets betydelse inte alltid beak
tats när man tolkat mesolitiska boplatser. Därtill saknas 
tidigmesolitiska kustboplatser i princip från hela Europa, 
boplatser från Bohuslän och den norska kusten undan taget 
(Fuglestvedt 2012; Glørstad 2014), och skandinaviska tidig
mesolitiska lokaler representeras i stort sett enbart av in
landsboplatser som använts under sommarsäsongen. Det 

gör att Norje Sunnansund, med sin nära anknytning till 
kusten och med säsongsindikationer från så gott som hela 
året, fyller en kunskapslucka som kommer att förändra sy
nen på tidigmesolitikum. Förhoppningen är att man vid 
framtida arkeologiska undersökningar kommer att dra lär
dom av dessa resultat och därmed kan finna ytterligare be
lägg för fiskets betydelse för de mesolitiska människorna i 
Skandinavien. Denna betydelse är något som jag person
ligen uppfattar som helt avgörande för att man bosatte sig 
här, gavs möjlighet att leva stationära liv och, sedermera, 
inte hade något initialt behov av att anamma den neolitiska 
revolutionens livsstil, som var utbredd söder om Östersjön 
under mer än ett millennium innan den nådde den Skan
dinaviska halvön.
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Arkeologi längs nya väg E22 i västra Blekinge

I maj 2011 inleddes de arkeologiska slutundersökningarna inför byggandet av nya 
E22, Sölve–Stensnäs, i västra Blekinge. Utförare av undersökningarna var Blekinge 
museum i samarbete med Sydsvensk Arkeologi, Kalmar läns museum, Kulturparken 
Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. E22-projektet var 
det dittills största arkeologiska projektet i Blekinge avseende arkeologiska lämningar 
och antalet medverkande arkeologer. Sammanlagt undersöktes åtta lokaler, och 
därtill gjordes en förundersökning samt några utredningar, av vilka ett par genom-
fördes 2012 och 2013. 

Lokaliseringen av den nya vägen till östra kanten av den numera utdikade och upp-
odlade fornsjön Vesan visade sig vara optimal för projektets övergripande syfte, som 
enligt undersökningsplanen var ”att genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt belysa 
miljöhistoria, landskapsförändringar, landskaps- och resursutnyttjande, lämningar-
nas relation till Vesans strandlinjer samt bebyggelseutveckling och socio kulturella 
relationer under olika tidsperioder”.  

Från projektet finns åtta rapporter, som alla finns nedladdningsbara från Blekinge 
museums hemsida. Sju rapporter är även tryckta. Resultat från projektet har hittills 
varit föremål för tre akademiska avhandlingar och ett flertal vetenskapliga artiklar. 
I denna syntes belyses genom femton artiklar projektets centrala teman. Förhopp-
ningen är att syntesen, liksom rapporter, avhandlingar och artiklar, såväl som doku-
mentationsmaterial, analysresultat och fynd, ska användas i forskningen inom upp-
dragsarkeologin och universiteten under lång tid framöver. 

Under projektets gång har det skett omorganisationer som medfört att ett par 
av de då aktuella institutionerna har fått nya huvudmän. Under 2014 överfördes 
den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Kulturparken Småland till Kalmar läns 
museum. Den nya verksamheten bytte då namn till Museiarkeologi Sydost, en del av 
Kalmar läns museum. Den 1 januari 2015 överfördes den arkeologiska uppdragsverk-
samheten vid Riksantikvarieämbetet till Arkeologerna vid Statens historiska museer.

NYA VÄG E22, SÖLVE–STENSNÄS




