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Abstract
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At Bjurvik Svingen, Hjorted parish, Kalmar county, Småland parts of a recently discovered stone age
settlement was investigated during three days in November 2015. The settlement was found in May
this year in a, for many years shut down, gravel pit situated in the nature reserve V. Marströmmen.
Cultural layers containing finds of axe fragments of green stones, knapped flint and quartz was
appearing in the eroding gravel walls. The damaged cultural layers were investigated and the soil was
screened, revealing a large amount of knapped stone material, mostly distinctive of the late
mesolithic. The stone material consisted of flint, quartz, metaryolit, porfyr and green stone. In
addition, two axes and two chisels of rock were identified in the material. There was only one small
shard of pottery, typologically belonging to the battle axe culture. The gravel walls were secured as
far as possible.
The investigation showed an approximately 100 x 50 m large settlement area near the waterside of
the ancient (prehistoric) bay. The size of the settlement, its position in the prehistoric landscape as
well as the abundant find material provide a very interesting starting-point for future research of the
Mesolithic and Neolithic in NE Småland.
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Fig 1. Nordöstra Småland med undersökningsplatsen Bjurvik markerad.

Sammanfattning
Under tre dagar i november 2015 undersöktes delar av en skadad stenåldersboplats vid
Bjurvik Svingen i Hjorteds socken, Kalmar län, Småland. Boplatsen upptäcktes i maj i ett
sedan länge nedlagt grustag inom naturreservatet Västra Marströmmen. Fyndförande
kulturlager hade genom erosion blottlagts och delvis rasat ut från grustagets öppna
skärningar. De skadade kulturlagren innehöll en stor mängd slaget litiskt material,
huvudsakligen av senmesolitisk karaktär. Det rör sig om flinta (sydvästskånsk samt
kristianstad), kvarts, hälleflinta, porfyr och grönsten. Från lagren tillvaratogs bland annat
yxfragment av grönsten.

Genom medel från Riksantikvarieämbetets Kulturmiljövårdsanslag kunde en
efterundersökning genomföras i november samma år. Kulturlagren inom de mest utsatta
partierna av grustaget undersöktes och dokumenterades. I undersökningen ingick också att
få en uppfattning om vilka områden med kulturlager inom grustäkten som riskerade
fortsatta skador genom erosion. För att kartlägga kulturlagrets utbredning inom platsen togs
därför ett antal provgropar upp i anslutning till rasbranterna. Platsen fosfatkarterades också
översiktligt för att få vägledning om boplatsens omfattning.
Ett rikt fyndmaterial tillvaratogs från kulturlagret. Bland bergartsfynden kan nämnas två
yxor, två yxor/mejslar samt en del av en slipsten. Därutöver en liten bit keramik, som
typologiskt kan höra till stridsyxekulturen.
14C-analys

av träkol av tall från en härd visar i två prover på senmesolitisk datering.

Undersökningen avslutades, så långt det var möjligt, med säkring av de öppna skärningarna
med kvarvarande kulturlager.
Den arkeologiska undersökningen visar att det kan röra sig om en cirka 100 x 50 m stor
boplatsyta med strandnära läge invid en forntida havsvik. Kulturlagrets omfång och
utbredning, anläggningar och fynd ger en antydan om att det kan röra sig om större boplats
med lång brukningstid. Boplatsens storlek, läget i landskapet samt det rika fyndmaterialet
bedöms som mycket intressant för den fortsatta forskningen kring mesolitikum och
neolitikum i nordöstra Småland.
Undersökningen visar tyvärr på långt framskriden erosion inom stora delar av
boplatsområdet och de resterande boplatsytorna löper med tiden stor risk att förstöras. Mot
bakgrund av detta behövs fortsatta arkeologiska undersökningar för att säkra det
vetenskapliga värdet hos återstående lämningar.

Inledning
Den 12–13 november 2015 genomförde Museiarkeologi Sydost en efterundersökning av
skadade boplatslämningar inom ett grustag vid Bjurvik Svingen (Bälö 1:16), Hjorteds socken,
Västerviks kommun. Undersökningen bekostades av RAÄ:s Kulturmiljövårdsanslag och
genomfördes av arkeologerna Michael Dahlin (fältansvarig) och Titti Fendin. Tredje
grävningsdagen anslöt Kenneth Alexandersson arkeolog vid Museiarkeologi Sydost och
specialist på litiskt material, till undersökningen för att granska fyndmaterialet och utföra GPS
inmätningar av grustaget. Philip Seward, Fårbo, Lars-Erik och Lena Andersson, Gissebo och
Roland Fallemark, Kristdala deltog också i undersökningen med sållningshjälp och slyröjning.
Resultatet från undersökningen har sammanställts och presenteras i denna rapport av Michael
Dahlin och Titti Fendin.

Bakgrund
Den 14 maj 2015 upptäckte Michael Dahlin boplatsspår i ett nedlagt grustag invid torpet
Svingen nära Bjurvik i Hjorteds socken. Grustaget, som ligger inom Västra Marströmmens
naturreservat, omfattar ett cirka 100 x 50 (Ö–V) meter stort område med täktskärningar ner till
omkring 2 meters djup. Täkten ses tydligt på 1940-talets ekonomiska karta. Vegetationen visar
att täktverksamheten troligtvis upphört för omkring 40 år sedan, men större träd i botten på
grustäkten vittnar om att det kan ha skett ännu tidigare.
Grustagets skärningar är numera kraftigt eroderade med urgröpta täktsidor och nedfallna
stenblock. Erosionen har på flera ställen blottlagt fyndförande sotiga kulturlager (i genomsnitt
10–15 cm) och bland dem spår av anläggningar. Vid besöket i maj sågs bland annat rester av
en härdliknande anläggning med fet fyllning. Från de utrasade lagren insamlades slagen
kristianstadsflinta, kvarts, grönsten, porfyr samt ett eggfragment av en grönstensyxa av
neolitisk typ.
Till Länsstyrelsen anmäldes att det rörde sig om hittills oregistrerade boplatslämningar med
okänd omfattning, karaktär och ålder samt att de var allvarligt skadade, Det förelåg en uppbar
risk att fyndförande lager och anläggningar i grustagets kanter skulle rasa ner i grustaget. Som
ett första steg skulle därför de mest akut hotade lämningarna undersökas. Härden bedömdes
ligga så illa till i rasbranten att den snart skulle vara borta och den borde därför undersökas
och dokumenteras snarast. För undersökningen begärde Länsstyrelsen extra medel och
Riksantikvarieämbetet beslutade den 19 oktober att tilldela medel ur Kulturmiljövårdsanslaget
(Lst dnr 431-3854-2015, beslut 2015-11-09). Undersökningen genomfördes som ett projekt
inom Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum.

Fig 2. Karta över Bjurviksområdet med undersökningsplatsen (röd rutmarkering) invid torpet
Svingen. Västra Marströmmens naturreservat med grön linjemarkering. Skala 1:100 400 ©
Lantmäteriet.

Fig 3. På ekonomiska kartan från 1943 ses området med grustäkten (här markerad med en
röd ring) som en ljusare yta strax öster om torpet Svingen.

Fig 4. Kvartsavslag, ett av fynden från besöket i grustaget i maj då boplatsen upptäcktes.

Forskningsläge
För drygt tio år sedan var förhållandevis få stenålderslokaler kända i norra delen av Kalmar län,
huvudsakligen mellanneolitiska och från gropkeramisk tid. Endast ett fåtal undersökningar
utfördes, merparten under 1930-talet med lokaler som Humlekärrshult (Bagge 1936) och
Syréns hage (Hansson 1937) i Oskarshamns kommun. Från dessa undersökningar finns rika
fyndmaterial med mellanneolitisk datering. Neolitiska boplatser har också registrerats vid
Västervik (Cederskiöld 1955).
Under åren 2002–2004 genomfördes inventeringsprojektet Forntid i Oskarshamns kommun
(FOK) i tre socknar; Misterhult, Döderhult och Kristdala (Dahlin 2004, 2005). Projektet
övergripande syfte var att genom inventering och registrering av sten- och
bronsåldersbosättningar, öka kunskapen om tidsperioderna i området. I och med projektet
förstagångsregistrerades sammanlagt 200 sten- och bronsåldersboplatser. Det rör sig om
tidigare helt okända stenålderslämningar från tidsperioden mellanmesolitikum till
senneolitikum.
En känd koncentration av neolitiska kustboplatser i området finns också runt Solstad och
Blankaholm. Samtliga upptäckta vid specialinventeringar där man genomsökt vildsvinsskador
och rotvältor. Ett mindre antal boplatser utan keramik har framkommit i åkermark (Dahlin &

Palm 2014). Andra registrerade neolitiska platser finns vid Aleglo (RAÄ 424:1), Gärdsholmen
(Petersson 2005) och Hellerö (Ermerud 2004). Fyndplatser finns också vid Döderhult (SHM
21443, 22258), Helgenäs (SHM26994, 27572) och vid Mederhult (Misterhult sn).
Försommaren 2009 delundersöktes en neolitisk boplats vid Blankaholm (Hjorted RAÄ 531)
som daterades till övergången tidigneolitikum/mellanneolitikum, Dahlin & Palm 2014).
Fyndlokalernas höjdläge över havet liksom den litiska teknologin hos fynden talar för att en del
av FOK-projektets nyregistrerade lämningar bör dateras till mesolitisk tid, 8300–4000 BC.
Kunskapen om mesolitikum inom regionen byggde under lång tid först och främst på den
arkeologiska undersökningen vid Lilla Mark i Oskarshamns kommun. Omfattande
boplatslämningar med dateringar från senmesolitikum till senneolitikum, undersöktes där
1977 inför ombyggnationen av riksväg 15. Fynden utgjordes till största delen av slaget
stenmaterial och keramik (Callahan 1987; Taffinder 1987; Svedberg 1988; Edenmo 2001).
Såväl Lilla Mark-undersökningen som FOK-projektet har gett viktig vägledning om på vilka
nivåer i landskapet (höjd över havet) som man kan hitta de mesolitiska boplatserna i norra
Kalmar län. Kännetecknande för mesolitiska boplatser inom området är att de är lokaliserade
till tidigare havsstränder, men även till stränder vid åar och sjöar i det inre av landskapet.
På de mesolitiska boplatserna finns i regel hög andel slagen kvarts och kristianstadflinta samt
ett varierat bergartsmaterial (kvartsit, hälleflinta, porfyr och breccia). Föremål som påträffas är
mikrospån, mikrospånkärnor och trindyxor (Dahlin 2004). Fyndsammansättning och
fyndfördelning inom platserna kan tillsammans med 14C-dateringar ge ytterligare vägledning
(Wikell & Petersson 2006).
Åren 2013–2015 har flera nya, mindre lokaler med mesolitiska lämningar registrerats i länet
inom ramen för det övergripande arkeologiska projektet Nordöstra Smålands
fornlämningslandskap:
Mindre boplatsundersökningar har de senaste tre åren utförts inom projektet. Det rör sig om
mesolitiska boplatser med läge inom komplexa rösemiljöer med yngre lämningar som RAÄ
732 vid Värnamo, Misterhults socken (Dahlin & Fendin 2016). Boplatsen på en mindre
höjdrygg, har under mesolitikum haft ett skyddat söderläge på lättdränerad sandig moig morän
i det inre av en fjärdmiljö. Under mesolitikum har strandlinjen legat på nivåer runt 20 meter
över dagens havsnivå. Det är främst lager 2 inom boplatsyta 2 som kan kopplas till de
mesolitiska artefakterna och i detta lager dominerade den slagna kvartsen följt av
kristianstadflinta. Boplatsens karaktär och hur den använts under senmesolitikum är ännu för
tidigt att svara på då endast en mindre yta undersökts hittills. Förekomsten av mikrospån av
kristianstadsflinta och sydvästskandinavisk flinta antyder sydliga kontakter.
Invid Värnamo by har också registrerats fynd av en trindyxa (RAÄ 1837) och utanför själva
fastigheten finns även en del rika koncentrationer av boplatser och lösfynd. Några av de rikaste
fyndlokalerna i närheten ligger vid Botestorp, Plåttorp och Plittorp (Dahlin 2004).

Vid Plittorp undersöktes under sommarhalvåret 2015 en hyddlämning med mesolitiskt
fyndmaterial, bland annat mikrospånkärnor. Även neolitisk keramik förekom inom platsen
Rapporten med 14C-resultaten från undersökningen är under arbete (arkeolog Linus Hagberg,
SHM, muntligen).
Under 2015 har också inledande inventeringar och provundersökningar av förhistoriska
lämningar i Misterhults och Tjusts skärgårdar inletts. Någon riktad inventering som enbart
berör lämningar för tidsperioden innan medeltid har aldrig utförts på öarna och inte heller har
några arkeologiska undersökningar av förhistoriska fornlämningsmiljöer utförts.
På Hunö i Misterhults skärgård har en mesolitisk boplats påträffats inom en sydvästsluttning
avgränsad på två sidor av berg i dagen. Boplatsen ligger ca 25 meter över havet och är den
första registrerade förhistoriska boplatsen inom Misterhults skärgård (Dahlin & Fendin 2015).
Stenteknologin (blockavslag från en mikrospånkärna av kvarts, kristianstadflinta,
sydvästskånsk flinta, kvarts och grönsten) tillsammans med fyndplatsens höjd över havet talar
för en mesolitisk datering, den tid då ön låg i vad som kan betecknas som en ytterskärgård.
Många mesolitiska boplatser kan ha funnits inom dåtidens skärgårdslandskap. Problemet är att
hitta dem bland alla öarna. Alla behöver inte vara strandbundna platser, det kan finnas stora
variationer vad gäller lokalernas läge i terrängen, deras storlek och fyndsammansättning. Att
leta efter mesolitiska lämningar också inom den högre liggande terrängen kan därför visa sig
fruktbart.

Fig 5. Strandlinjen vid Västra Marströmmen för 7000 år sedan. ©Sveriges Geologiska
Undersökning. Underlag GSD-Terrängkartan ©Lantmäteriet. Boplatsen vid Bjurvik Svingen
markerad med stjärna.

Topografi och fornlämningsmiljö
Norra Kalmar län är ett urbergslandskap med smala långsträckta NNV-SSO-ligt orienterade
sprickdalar och många sjöar och vattendrag. Landskapet, som kan indelas i tre zoner skärgård,
kust och inland, har på olika sätt påverkats av Östersjöns vattennivåförändringar. Högsta
kustlinjen når till 110–130 meter över havet medan transgressionsnivåerna från Ancylus och
Litorina omfattar nivåerna 25–23 respektive 18–20 meter över havet (Svedberg 1988; Påsse
2001; Björck & Svensson 1998; Svensson 2001). Merparten av berggrunden i området är granit

med inslag av bland annat porfyr och hälleflinta (Antal 1998). Sandig moig morän ligger genom
svallverkan som remsor mellan hällmarkerna och dalgångarnas sedimentjordar. Dessa
förhållanden har inverkat på människors aktiviteter i landskapet från äldsta tid till nutid.
Området runt Bjurvik präglas av ett stort antal större och mindre vattendrag som tillsammans
ingår i naturreservatet Västra Marströmmen (Fig 5). Från inlandet letar sig Västra
Marströmmen i många förgreningar mot kustlandet, Solstadström och Gåsefjärden. I höjd med
Bjurvik rinner den som vattendraget Maren norrut, cirka 500 m öster om grustaget vid Bjurvik
Svingen. Terrängen vid Bjurvik Svingen, en sandig sydostsluttning 10–30 meter över havet,
vetter ned mot en forntida havsvik. Det rör sig om landnivåer som från mesolitikum och framåt
legat ovan vatten.
Registrerade mesolitiska lämningar har fram till undersökningen 2015 saknats i området runt
Bjurvik Svingen. Närmast registrerade fornlämningar, ca 300 meter sydväst om grustaget och
på krönet av en bergrygg, är ett röse (RAÄ 228), en stensättning (RAÄ 349) samt ”Blackas
grav” (RAÄ 348). Enligt traditionen ska en häst vid namn Blacka ha stupat här. Cirka 500 m
i sydostlig riktning ligger RAÄ 229:1–4 ett röse, en skärvstenshög, en stensättning och fossil
åkermark samt ytterligare en stensättning (RAÄ 239).
Omkring 500 meter NNV om grustaget ligger Smedstorpet och invid det, sju registrerade
röseliknande stensättningar (RAÄ 222). Vid torpet har upphittats ca 20 yxor av varierande
storlek och utseende, varav några sannolikt enkla skafthålsyxor. De hade tillvaratagits av en
torpare boende på platsen fram till år 1936. Flera av yxfynden gjordes i samband med
åkerbruk i den numera tallplanterade åkern omedelbart norr om torpet. Yxorna skänktes så
småningom till det lilla hembygdsmuseet i närliggande samhället Mörtfors. 1985
auktionerades samlingarna ut och en del yxor uppköptes av antikhandlaren Grönhammar i
Odensvi. Därifrån såldes de vidare och var de är idag är okänt.
Vid samhället Bjurvik, drygt 500 meter i östlig riktning från grustaget, ligger ett röse (RAÄ
221) med utsikt över en tidigare havsvik, i dag vattendraget Maren. Bebyggelselämningar
(RAÄ 368) i samhället Bjurvik vittnar om platsen tidigare historia. Enligt traditionen ska
Bjurviks köping en tid ha fungerat som handelsplats för Västerviks fiskare.

Fig 6. Registrerade fornlämningar inom Bjurviksområdet.

Inom området vid Bjurvik Svingen finns tydliga spår efter äldre odling med terrasseringar och
ett stort antal röjningsrösen. Ovanför grustaget finns spår efter en äldre åkermark, på 1777 års
storskifteskarta benämnd Sandlyckan (Fig 7). Markytorna bortom runt grustaget är sannolikt
välbevarade och skyddsvärda då åkermarken inte brukats sedan 1940-talet. De bör därmed inte
ha utsatts för senare tiders djupplöjning med skador på eventuella kulturlager. Vid Michael
Dahlins besök i maj noterades större fragment av slipstenar och slagna grönstensstycken i två
av röjningsrösena. Det senare är en tydlig indikation på att grönstensyxor tillverkats på platsen,
något som inte belagts tidigare i denna del av Kalmar län.

Fig 7. Storskifteskartan från 1777 med Sandlyckan markerad.

Fig 8. Vägen upp mot torpet Bjurvik Svingen. Undersökningsplatsen ligger till höger precis där
vägen svänger i bildens övre del. I vägslänten, bortom sandlådan, till höger i bild,
påträffades rikligt med slagg.

Fig 9. Den igenväxta markvägen in till grustaget på höger sida av vägen upp till torpet
Svingen.

Målsättning och undersökningsmetod
Undersökningen i grustaget bestod av tre delar:
1) Arkeologisk undersökning av erosionsskadade kulturlager och anläggningar för att
säkerställa värdefulla data som riskerar att förstöras.

2) Viss säkring av blottlagda fornlämningsytor. I möjligaste mån skulle de undersökta
rasbranterna släntas för att minska risken för fortsatta ras. Den branta topografin tillåter
dock inte släntning på samtliga undersökta partier av raskanterna.
3) Undersökning för att få klarhet i vilka områden med kulturlager som riskerade att
skadas vid fortsatt erosion inom grustaget.
Den arkeologiska undersökningen omfattade upprensning av grustagskanterna för att klarlägga
stratigrafin inom de skadade partierna samt genomsållning med 4 mm masktäthet av jordmassor
från de skadade ytorna för att hitta fynd. Detta gjordes för att närmare kunna kartlägga
lämningarnas karaktär och ålder. Fem stycken meterrutor skulle grävas lagervis. Rutorna skulle
spridas ut i terrängen för att ge en uppfattning om boplatsens eventuella variationer i lager och
materialsammansättning. Innehållet i de undersökta rutorna kan ge vägledning om vad som
riskerar att skadas om erosionen får fortsätta inom området. Såväl rutor som grustagskanter
skulle grävas för hand.
Jordprover för analyser för vedart, makrofossil, pollen och ¹⁴C-analys skulle också samlas in
liksom om möjligt, prov för lipidanalys från lager och anläggningar. Fosfatprover från
boplatsytan skulle även insamlas för en översiktlig kartering av boplatsens utbredning.
Dokumentationen var upplagd så att eventuella anläggningar som påträffades skulle
undersökas till 100% och beskrivas i plan och profil. Avsikten var också att grustagskanter,
som tillät det, skulle ritas i profil, skala 1:50. Därutöver skulle undersökta lämningar mätas in
som grävenheter med GPS. Även meterrutornas position i terrängen omfattades av digital
inmätning och själva rutorna skulle beskrivas i skala 1:20. Arbetssättet syftade till att få ett
underlag för att beskriva det undersökta områdets utseende, såväl översiktligt som mer
ingående.

Genomförande och resultat
Undersökningen genomfördes i enlighet med vad som framgår av målsättning och
undersökningsmetod. Inledningsvis röjdes delar av området från sly för att underlätta
tillgängligheten inom området vid undersökningen. För att få en uppfattning om boplatsens
ungefärliga utbredning, rensades sektioner samt mindre ytor av raskanterna inom samtliga av
grustagets skärningar. Några av skärningarna, särskilt i södra delen (slänt 1 och 2) var så
djupa och med så kraftig lutning in mot grustagets botten att det inte gick att rensa
tillfredsställande eftersom jordmassor och stora stenblock rasade nedför kanterna.
Fyndförande kulturlager påträffades i fem av grustagets skärningar (slänt 1–5) (Fig 10).

Fig 10. Översikt grustaget vid Bjurvik Svingen med undersökta sektioner (slänter) och
kvadratmeterrutor.

Anläggningar och kulturlager

Ruta
1
2
3
4
5

Läge
Terrass
Slänt 3
Slänt 4
Slänt 2
Vägskärningen

Fem provrutor togs upp enligt ovan. Ruta 1 i på terrassen uppvisade ett omfångsrikt
matjordslager, sannolikt spår efter den äldre odling som kan ses i området på 1700-talets kartor
och fram till 1940-talet. Direkt under matjorden vidtog det sotiga kulturlager som kunde ses i de
öppna skärningarna i täkten. I lagret avtecknade sig ett tydligt stolphål, cirka 40 cm ner från
matjordens ovanyta (Fig 10).

Fig 11. Ruta 1 på terrassen. Stolphål med sotig fyllning och enstaka träkol påträffades, 0,4 m
under matjorden

Fig 12. Östra skärningen. Profil mot söder. Ett 10–15 cm kulturlager med inslag av sot och
träkol påträffades direkt under matjorden. Lagret, som hade fortsatt östlig och västlig
utbredning, innehöll rikligt med slaget litiskt material, bland annat ett retuscherat avslag av
hälleflinta. Markeringen visar läget för yxmejseln (nr 1). På raskanten stenblock från
röjningsrösen. Kraftiga trädrötter växer ner i kulturlagren.

Fig 13. Slänt 2, västra delen – profil mot sydväst (ovan och nedan).

Fig 14. Slänt 2. Stratigrafin inom den mellersta delen av slänten visar på långt framskriden
erosion. Stenblock från röjningsrösen uppe på kanten har rasat ned för branten och dragit
med sig underliggande lager. Sammanhängande kulturlager påträffades därför mer än en
meter ner från överkanten. En liten yxa/mejsel av grönsten (yxfynd nr 2 – skärsleven på
bilden markerar läget = röd ringmarkering) påträffades så långt ner som 0,90 m från
täktkanten. Vid upprensning framgick att mejseln låg i sotiga kulturlager som i profil hade
formen av en djup grop. Trots upprepade försök gick det inte att få en mer nyanserad bild av
lagerföljden på grund av rasrisken.

Fig 15. Slänt 3 i grustagets sydvästra del; härd i kulturlager. Foto mot sydväst.

Fig 16. Slänt 3, profil mot sydväst.

Fig 17. Utrasade kulturlager i grustagets sydvästra del (slänt 3) frilades och jordmassorna
sållades på fynd.

Fyndmaterialet

Bergart och flinta
Det litiska materialet omfattar totalt 208 fyndposter och den totala vikten uppgår till 7 886,6 g.
Totalt rör det sig om 53 mikrospån varav 49 stycken av kristianstadflinta, 3 sydvästskånsk
flinta och 1 hälleflinta. Fyndfrekvensen är sådan att ruta 2 och 4 har flest fynd med 16
respektive 20 fyndposter. Bland slänterna, dvs de olika täktskärningarna, är nr 2 och 3
fyndrikast med 33 respektive 26 fyndposter. Inom dessa slänter kom huvuddelen av
mikrospånen
Material
Br ben
Grönsten
Hälleflinta
Keramik
Kristianstadsflinta
Kvarts
Kvartsit (då ingår
slipstenar)
Ordovicisk flinta
Porfyr

Antal
5
16
86
1
682
122
23

Vikt
0,7 g
1589,1 g
255,9 g
2,7 g
580,6 g
385,4 g
4904,7 g

1
116

1,1 g
53,7 g

Sydvästskandinavisk
flinta

79

112,7 g

Summa 1131 st.

Summa 7886,6 g

En stor del av det litiska materialet har sannolikt slagits på plats. Råvaran kan förts till platsen
för att slås där eller så har "färdiga" redskap importerats
Mikrospånen är tillverkade genom tryckteknik. Spånens svängda distal kan tyda på att de är
tryckta från handtagsliknande mikrospånkärnor. Flertalet hela och fragmenterade mikrospån i
materialet uppvisar dock inte detta. I det sorterade materialet finns även mikrospånliknande
avslag och splitter med kraftigt triangulärt tvärsnitt. Studier har visat att denna typ av föremål
kan stamma från slutskedet av mikrospånkärnans nyttjande. När kärnan är ny och har en
större diameter ger den spånen en fin mjuk böjning och ett tunt blad. Då kärnan efterhand
minskar i storlek får mikrospånen ett mer triangulärt tvärsnitt. Det är därför möjligt att hitta
enstaka mikrospån av denna typ bland avslagen/splittren.

Fig 18. Mikrospån från kulturlagret.

Pilspets av hälleflinta. Fyndet påminner såväl i utseendet som i retuschernas placering om en
mikrolit, men om det rör sig om regelrätt sådan är dock något osäkert.
Fyra yxfynd registrerades. En stor yxa/mejsel med böjd form (nr 1) kom från kulturlagret i
östra skärningen. En liten yxa/mejsel (nr 2) påträffades cirka en meter ner från kanten i det
mellersta partiet av slänt 2. Yxfyndet låg i vad som förefaller ha varit en djup grop med
fyllning som i kulturlagret, men något sotigare. Kulturlager och grop har rasat ner från

täktsidan (Fig 14). Ett fragment från en fyrsidig grönstensyxa (nr 3) påträffades i botten invid
grustäktens norra sida. Ett kraftigt vittrat yxfragment av grönsten, sannolikt från en fyrsidig
yxa, kom i ruta 5 invid vägen upp till Svingen.
Yxor och yx/mejslar är tillverkade av kraftiga grönstensavslag och har en något böjd from.
Att de är krumma beror på att de behållit avslagens naturligt böjda form. Det framgår också
att en uttunning av avslaget har skett. Proximalsidan (slagbuledelen) utgör yxornas smalsidor.
Såväl smalsidorna som eggpartiet är delvis slipade.

Fig 19. Liten grönstensyxa/mejsel (nr 2, slänt 2) och grönstensyxa/mejsel (nr 1, östra
skärningen).

Bergart och flinta (Antal)
Kvarts
Kvartsit
Hälleflinta
Porfyr
Sydvästskandinavi
sk flinta
Kristianstadsflinta
Grönsten

Fig 20. Fördelningen antalet fynd av bergart och flinta inom det litiska materialet.

Bergart och Flinta (Vikt g)

Kvarts
Kvartsit
Hälleflinta
Porfyr
Sydvästskandinavisk
flinta
Kristianstadsflinta
Grönsten

Fig 21. Den viktmässiga fördelningen mellan bergart och flinta inom det litiska materialet.

Fig 22. Flintskrapa

Fig 23. Slipstensfragment av kvartsit, slänt 4.

Keramik
En enda bit keramik påträffades vid undersökningen, den kom i slänt 2. Den lilla keramikbiten är av
tunt, fint gods och försedd med kamstämpel. Det senare antyder datering till stridsyxekulturen 2800–
2300 f. Kr.

Ben
Fem små brända benfragment tillvaratogs från härden i slänt 3. Benen är, enligt osteolog Lena
Nilsson, Malmö, från djur, men från vilken djurart går inte att säga då benen är alltför små
och fragmentariska.

Analyser
Två prover med träkol från härden (ID 1 och 2), ruta 1, i slänt 3 skickades för
vedartsbestämning samt 14C-analys. Vedartsbestämningen utfördes av Erik Danielsson,
Vedlab, Glava (Vedlab rapport 1591). Proverna visade träkol från ek och tall. Båda
tallproverna skickades vidare för datering.
Göran Possnert, Ångströmlaboratoriet, Uppsala svarade för 14C-analysen. Analysen gav
senmesolitisk datering för båda proverna. Träkol från härden (Ua 52464) visade datering till
mellersta delen av senmesolitikum; 6001±35BP vilket med största dateringsintervallet (2σ)
ger 4940BC–4790BC och med det minsta (1σ) 4940BC–4840BC.
Det andra provet med träkol från härden (Ua 52463) gav en något yngre datering; 5626 ± 34
BP vilket ger största intervallet (2σ) 4500BC–4360BC och det minsta (1σ) 4500BC–4370BC.
Det rör sig således om dateringar något innan övergången senmesolitikum/neolitikum (4000
BC)

Fig 24. Resultatet från fosfatkarteringen inom grustäkten.
En mindre fosfatkartering utfördes i samband med undersökningen. Det gjordes för att få
vägledning om boplatsens storlek ytmässigt samt också för att få en uppfattning om
intensiva/extensiva aktivitetsytor inom platsen. Philip Seward genomförde karteringen och
sammanställde resultatet i enlighet med fosfatkartan här ovan. Spottestvärden för fosfater
fördelar sig med de högsta värdena i det som en gång måste ha varit den centrala delen av
boplatsen inom nivåerna 20-25 meter över havet (Fig 24). Grustäkt har dessvärre omfattat just
denna del, men har även drabbat de mindre fosfathöga ytorna öster och väster härom. De
boplatslämningar som tidigare funnits här är för alltid borta. Söder och norr om de centrala
täktskärningarna uppvisar kvarvarande ytor också höga fosfatvärden i spottestet. De omfattar
resterande bolämningar som löper en uppenbart stor risk för fortsatt nedbrytning och rasrisk.

Sammanfattning och utvärdering
Under tre dagar i november 2015 undersöktes delar av en nyfunnen stenåldersboplats vid
Bjurvik Svingen, Hjorteds socken, Kalmar län, Småland. Boplatsen upptäcktes i maj i ett
sedan länge nedlagt grustag inom naturreservatet Västra Marströmmen. Från täktsidorna hade
fyndförande kulturlager eroderat ut från grustagets öppna skärningar. Fynd från lagren
tillvaratogs; yxfragment av grönsten, slagen flinta, kvarts och porfyr. Länsstyrelsens beslutade
om undersökning då boplatsen allvarligt skadats av grustäktning samt att lämningarna till stora delar är
oskyddade och utsatta för nedbrytande påverkan av väder och vind samt vilt.

Vid undersökningen i november undersöktes de skadade kulturlagren i täktskärningarna.
Lagren kunde identifieras inom samtliga skärningar och i dem anläggningar; en härd, ett
stolphål och en djup grop. Två träkolsprover från härden gav senmesolitiska dateringar.
Jordmassorna från lagret sållades på en stor mängd slaget litiskt material, huvudsakligen av
senmesolitisk karaktär. Det rör sig om flinta (sydvästskånsk samt kristianstad), kvarts,
hälleflinta, porfyr och grönsten. Mängden uppgick till 7886,6 g Bland fynden fanns även en
hel fyrsidig yxa av grönsten, ett vittrat fragment från en fyrsidig grönstensyxa, två
yxor/mejslar av grönsten samt en del av en slipsten av kvartsit. Därutöver påträffades ett
enstaka keramikfynd med kamavtryck, eventuellt rör det sig om stridsyxekeramik.
Avslutningsvis säkrades de öppna skärningarna med undersökta kulturlager så långt det var
möjligt, men det är tydligt att kvarvarande lager och anläggningar löper fortsatt mycket stor
risk att rasa ut.
Sammanfattningsvis visar undersökningsresultaten att det kan röra sig om en cirka 100 x 50 m
stor boplatsyta med strandnära läge invid en forntida havsvik. Boplatsens storlek, läget i det
forntida landskapet samt det rika fyndmaterialet bedöms som mycket intressant för den
fortsatta forskningen kring mesolitikum och neolitikum i nordöstra Småland. Boplatsen vid
”Svingen” är hittills en av nordöstra Smålands mest fyndrika mesolitiska boplatser, särskilt
med tanke på andelen mikrospån. Det fyndrika resultatet är också anmärkningsvärt mot
bakgrund av det rör sig om högst begränsad arkeologisk insats under endast tre dagar.
Boplatsen avviker, genom den mycket höga andelen av importerat flintmaterial, från såväl de
platser som undersökts arkeologiskt som från de lokaler som hittills ytinventerats i norra
Kalmar län. Vad detta beror på är idag inte utrett, men svaret finns nog bland annat i
boplatsens geografiska läge och dess kanske centrala betydelse för de lokala jägarsamlargrupperna inom skärgården, kusten och inlandet. Vilket leder i sin tur leder till frågan
hur kontaktvägarna med omlandet sett ut, inte bara för denna plats utan även övriga samtida
platser.
Boplatsen vid Svingen påminner i sin sammansättning mer om boplatser i den södra delen av
Kalmar län, som boplatserna vid Hagbytorp söder om Kalmar. Mycket tyder på av ”Svingen
” faller inom det begrepp som kallas ”åmynningsboplats” eller samlingsplats”. Det kan röra
sig om en boplats som man återkommit till regelbundet och kanske under en längre tid. Det
finns ett stort behov av forskning kring denna typ av boplatser för att förstå vilken roll de haft
socialt, funktionellt och andligt i landskapet under mesolitikum.
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Fynd förteckning
Inventarienr

Fyndnr

Ruta

Antal

Vikt

Material

KLM 45718

1

1

1800 Kvartsit

Slipsten

KLM 45718

2

1

1200 Kvartsit

Kärna

KLM 45718

3

1

600 Grönsten

Övrigt slagen

KLM 45718

4

1

400 Grönsten

Yxa

KLM 45718

5

1

27,2 Kvartsit

Slipsten

KLM 45718

6

8

34,7 Grönsten

Avslag

KLM 45718

7

1

28,1 Grönsten

Övrigt slagen

KLM 45718

8

1

129,3 Hälleflinta

KLM 45718

9

4

KLM 45718

10

7

KLM 45718

11

3

42,5 Kvartsit

Avslag

KLM 45718

12

2

139,8 Kvartsit

Slipsten

KLM 45718

13

11

46,4 Kvarts

Avslag

KLM 45718

14

1

1,7 Kvarts

Kärna

KLM 45718

15

4

12,4 Kvarts

KLM 45718

16

1

0,1 Kvarts

Splitter

KLM 45718

17

6

Sydskandina
8,3 visk flinta

Avslag

31,4 Porfyr
7,7 Hälleflinta

Sakord

Kärna

1

KLM 45718

20

1

Sydskandina
0,9 visk flinta

Övrigt slagen

59

Kristianstadsf
2,4 linta

Avslag

59

Kristianstadsf
68,9 linta

Avslag
Avslag med
retusch

21

Övrig

Bipolär

Övrigt slagen

18

KLM 45718

Tunnackig yxa

Avslag

KLM 45718

21

Plattform

Avslag

Sydskandina
5 visk flinta

KLM 45718

Typ

Avslag med
retusch

KLM 45718

22

3

Kristianstadsf
3,7 linta

KLM 45718

23

1

Kristianstadsf
4,5 linta

Avslag med
retusch

KLM 45718

24

1

Kristianstadsf
1,9 linta

Kärna

Plattform

KLM 45718

25

1

Kristianstadsf
4,4 linta

Kärna

Bipolär

KLM 45718

26

1

Kristianstadsf
6 linta

Skrapa

Avslagsskrapa

KLM 45718

27

1

Kristianstadsf
7,7 linta

Kärna

Bipolär

KLM 45718

28

10

Kristianstadsf
21,4 linta

Övrigt slagen

KLM 45718

29

1

Kristianstadsf
5,4 linta

Övrigt slagen

KLM 45718

30

3

Kristianstadsf
0,3 linta

Splitter

KLM 45718

31

1

Kristianstadsf
1,9 linta

Kärna
Mikrospån

KLM 45718

32

4

Kristianstadsf
0,6 linta

KLM 45718

33

1

0,9 Brons

Bleck

KLM 45718

34

1

Sydskandina
0,3 visk flinta

Avslag

KLM 45718

35

1

Sydskandina
0,4 visk flinta

Avslag med
retusch

KLM 45718

36

1

0,4 Hälleflinta

Avslag

KLM 45718

37

1

3,8 Porfyr

Avslag

KLM 45718

38 1

2

0,5 Kvarts

Avslag

KLM 45718

39 1

3

9,6 Kvartsit

Avslag

KLM 45718

40 1

KLM 45718

41

24

Kristianstadsf
12,8 linta

Avslag

3

2,6 Hälleflinta

Avslag
Kärna

KLM 45718

42 1

1

Kristianstadsf
1,8 linta

KLM 45718

43 1

2

0,2 Hälleflinta

Splitter

KLM 45718

44 1

3

Sydskandina
0,1 visk flinta

Splitter

KLM 45718

45 1

3

Sydskandina
1,3 visk flinta

Avslag

KLM 45718

46 1

6

0,6 Kvarts

Splitter

KLM 45718

47 1

6

Kristianstadsf
0,4 linta

Splitter

KLM 45718

48 1

1

Kristianstadsf
0,1 linta

Mikrospån

KLM 45718

49 1

1

Sydskandina
0,3 visk flinta

Avslag

KLM 45718

50 1

1

Sydskandina
1,3 visk flinta

Avslag med
retusch

KLM 45718

51 1

1

0,4 Hälleflinta

Tvärpil

KLM 45718

52 1

1

0,2 Porfyr

Avslag
Övrigt slagen

KLM 45718

53 1

1

Kristianstadsf
0,2 linta

KLM 45718

54 1

6

5,3 Hälleflinta

Avslag

KLM 45718

55 1

1

3,1 Hälleflinta

Avslag

KLM 45718

56 2

1

KLM 45718

57 2

1

KLM 45718

58 2

1

Sydskandina
3,1 visk flinta

Avslag

KLM 45718

59 2

1

Kristianstadsf
4,9 linta

Övrigt slagen

KLM 45718

60 2

1

7,6 Kvarts

Kärna

KLM 45718

61 2

1

2 Kvarts

Kärna

KLM 45718

62 2

1

0,1 Kvartsit

Splitter

KLM 45718

63 2

1

44 Kvartsit

Kärna

KLM 45718

64 2

9

31,4 Kvarts

Avslag

KLM 45718

65 2

5

0,4 Kvarts

Splitter

KLM 45718

66 2

28

Kristianstadsf
2,4 linta

Splitter

145,5 Sten
10,7 Sandsten

Plattform

Glättsten
Slipsten

Bipolär

Plattform

KLM 45718

67 2

2

Sydskandina
0,2 visk flinta

Splitter

Kristianstadsf
0,9 linta

Mikrospån

KLM 45718

68 2

6

KLM 45718

69 2

9

KLM 45718

70 2

3

3,5 Porfyr

Avslag

KLM 45718

71 2

8

Sydskandina
3,2 visk flinta

Avslag

KLM 45718

72 2

43

Kristianstadsf
29,6 linta

Avslag

KLM 45718

73 3

1

0,4 Hälleflinta

Avslag

KLM 45718

74 3

2

0,3 Kvarts

Splitter

KLM 45718

75 3

1

Sydskandina
0,1 visk flinta

Splitter

KLM 45718

76 3

1

Kristianstadsf
0,1 linta

Splitter

Kristianstadsf
2,1 linta

Avslag

KLM 45718

77 3

3

KLM 45718

78 3

2

KLM 45718

79 3

12,3 Hälleflinta

6 Kvarts

Avslag

Avslag

1

Sydskandina
0,2 visk flinta

Avslag
Kärna

Bipolär

Kärna

Plattform

KLM 45718

80 3

1

Kristianstadsf
1,3 linta

KLM 45718

81 3

2

Kristianstadsf
1,6 linta

KLM 45718

82 4

1

KLM 45718

83 4

1

KLM 45718

84 4

3

KLM 45718

85 4

1

Kristianstadsf
0,3 linta

Övrigt slagen

KLM 45718

86 4

1

Kristianstadsf
0,8 linta

Kärna

KLM 45718

87 4

8

9,3 Kvarts

Avslag

KLM 45718

88 4

1

KLM 45718
KLM 45718

89 4
90 4

51,7 Grönsten
0,3 Porfyr
11,1 Hälleflinta

21,9 Sten

Yxa/Mejsel
Avslag
Avslag

Plattform

Avslag

1

Kristianstadsf
4,2 linta

Kärna

Bipolär

1

Sydskandina
4,7 visk flinta

Handtagskärna

Plattform

KLM 45718

91 4

1

Kristianstadsf
4 linta

KLM 45718

92 4

1

Kristianstadsf
1,5 linta

KLM 45718

93 4

5

Kristianstadsf
1 linta

Mikrospån

KLM 45718

94 4

1

Sydskandina
0,3 visk flinta

Mikrospån

KLM 45718

95 4

1

7,8 Kvartsit

Avslag

KLM 45718

96 4

1

Kristianstadsf
4 linta

Skrapa

KLM 45718

97 4

5

Sydskandina
4,2 visk flinta

Avslag

KLM 45718

98 4

39

Kristianstadsf
60,4 linta

Avslag

KLM 45718

99 4

1

3 Kvarts

Avslag
Kärna

Avslag

Bipolär

KLM 45718

100 4

2

Sydskandina
1,1 visk flinta

Avslag
Övrigt slagen

KLM 45718

101 4

1

Kristianstadsf
3,3 linta

KLM 45718

102 5

1

220 Grönsten

Yxa

KLM 45718

103 5

8

24,5 Kvarts

Avslag

KLM 45718

104 5

1

KLM 45718

105 5

3

KLM 45718

106 5

3

Kristianstadsf
0,2 linta

Splitter

KLM 45718

107 5

3

Kristianstadsf
0,5 linta

Mikrospån

KLM 45718

108 5

1

Kristianstadsf
4,9 linta

Övrigt slagen

KLM 45718

109 5

4

Sydskandina
8,8 visk flinta

Avslag

KLM 45718

110 5

5

Kristianstadsf
2,7 linta

Övrigt slagen

KLM 45718

111 5

4

4,6 Hälleflinta

Avslag

12

Kristianstadsf
1,2 linta

Splitter

26

Kristianstadsf
19,1 linta

Avslag

23,3 Bly

Kula

15,6 Hälleflinta

Avslag

KLM 45718

112 5

Sydskandina
1,6 visk flinta
2 Kvartsit

Avslag med
retusch
Avslag

KLM 45718

113 5

KLM 45718

114

1

KLM 45718

115

12

KLM 45718

116

1

Sydskandina
0,1 visk flinta

Splitter

KLM 45718

117

1

0,7 Kvarts

Avslag

KLM 45718

118

1

Kristianstadsf
0,4 linta

Övrigt slagen

KLM 45718

119

3

Kristianstadsf
0,3 linta

Splitter

KLM 45718

120

2

0,5 Kvarts

Avslag

KLM 45718

121

1

Sydskandina
2,9 visk flinta

Avslag

KLM 45718

122

18

Kristianstadsf
12,7 linta

Avslag

KLM 45718

123

1

1520 Kvartsit

Slipsten

KLM 45718

124

2

3,1 Sten

Avslag

KLM 45718

125

5

14 Porfyr

Avslag

KLM 45718

126

1

3,1 Kvarts

Avslag

KLM 45718

127

1

112,5 Grönsten

Avslag

KLM 45718

128

5

0,5 Kvarts

Splitter

KLM 45718

129

1

39,5 Kvarts

Kärna

KLM 45718

130

1

2 Hälleflinta

Tunnackig yxa

Avslag

Plattform
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Vedartsanalyser på material från Småland, Hjorteds sn. Svingen

Uppdragsgivare: Michael Dahlin/Museiarkeologi Sydost/Kalmar läns museum

Arbetet omfattar två kolprov från en härd som rensades fram i ett grustag i samband med en
efterundersökning av det som tycks vara en senmesolitisk boplats.
Proverna innehåller kol från ek och tall. Prov 2 innehåller också flinta.
Både ek och tall kan ge hög egenålder vid datering vilket får tas med när man bedömer
dateringsresultaten.

Analysresultat

Anl.

ID

Anläggnings-

Prov-

Analyserad

Trädslag

typ

mängd

mängd

1

Härd

338g

0,1g 1 bit

Tall 1 bit

Tall 100mg

2

Härd

340g

<0,1g 3 bitar

Ek 1 bit

Tall 23mg

Kattås

Övrigt

för 14C-dat.

Tall 2 bitar

Erik Danielsson/VEDLAB

Utplockat

Flinta

670 20 GLAVA
Tfn: 0570/420 29
E-post: vedlab@telia.com
www.vedlab.se

De här trädslagen förekom i materialet
Art

Latin

Max
ålder

Växtmiljö

Egenskaper och användning

Övrigt

Ek

Quercus
robur

5001000
år

Växer bäst på lerhaltiga
mulljordar men klarar också
mager och stenig mark. Vill ha
ljus, skapar själv en ganska
luftig miljö med rik
undervegetation med tex
hassel.

Hård och motståndskraftig mot
väta. Båtbygge, stängselstolp,
stolpar, plogar, fat.

Ekollonen har använts som
grisfoder. Trädet har ofta
ansetts som heligt och kopplat
till bla Tor. Man talar ofta om
1000-års ekar men de är sällan
över 500 år.

Tall

Pinus
silvestris

400 år Anspråkslös men trivs på
näringsrika jordar. Den är
dock ljuskrävande och blev
snabbt utkonkurrerad från de
godare jordarna när granen
kom

Energirik ved ger mycket glöd.

Stark och hållbar.
Konstruktionsvirke, stolpar,
pålar, båtbygge, kärl (ej för
mat) takspån, tjärbloss, träkol,
tjärbränning

Underbarken till nödmjöl,
årsskott kokades för Cvitaminerna. Även som
kreatursfoder

