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Det som en gång var land blev hav. Det som idag är land kan komma att bli hav. Åtminstone i
tusenårsperspektivet. På botten utanför Skånes och Blekinges kuster finns ett ganska okänt
världsunikt natur- och kulturarv - rester stenåldersboplatser och 11 000 åriga landskap. Hur
omfattande dessa lämningar är vet vi ännu inte riktigt. En ökad exploatering av havens
grundområden, vid exempelvis utbyggnad av vindkraft, aktualiserar frågan. Hur hanterar vi bäst
dessa landskap i havet? Och vilken förhistoria kan man finna på 20 meters djup i Hanöbukten?
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Lunds universitet initierat forskning kring Östersjöns
sjunkna stenålderslandskap. Under de senaste åren har kunskapen ökat avsevärt, inte minst genom
föreliggande projekt, även om frågorna fortfarande är flera och stora.
Seascape; engelsmännen har ett ord för allt. Vad blir det på svenska? Sjöskap, havskap? Varken bra
eller vackra ord. I Storbritannien är seascape inte bara ett havsmålerimotiv utan en planeringsterm
som betyder ungefär - översatt ur de nationella planeringsmanualerna - ” ett havsområde, dess kust
och land vars egenskaper är danade av land och hav, av natur och människa”.
Just att finna planeringsbegrepp som omfamnar både land och hav är viktigt och ett första steg mot
att synliggöra gränsområden som ofta faller mellan stolarna. Projektet som presenteras i denna
rapport använder den självmotsägande termen havslandskap. Vi håller på med havslandskapens
arkeologi och geologi. Vi tycker begreppet passar väl, eftersom vi undersöker gamla landområden
som idag ligger under ytan. Vi har främst arbetat med en tydlig och tidigare känd plats, utanför
Verkeåns mynning, vid Haväng på Skånes ostkust. Det är en brokig samling natur- och
kulturlämningar. Tio, elva tusen år gamla stubbar, strandkanter, torvmossar, gyttjebankar. Och mitt
bland dessa, spår efter den äldre stenåldern. Snidade uroxeben, slaktavfall från älgjakt, rester av
törevedsfacklor och stora fiskeanläggningar. Fiskeanläggningarna som vi hittat utanför Haväng, på
Skånes östkust, är 9000 år gamla och några av världens äldsta kända fasta fiskeverken.
I hela Hanöbukten, längs med Skånes sydkust samt i Öresund finns möjligheter att påträffa
landskapsrester från den äldre stenåldern. När de stora inlandsisarna var som störst, för över 20
000 år sedan, var mycket av jordens vatten bunden till glaciärerna. Så mycket att världshavens
stränder låg 120 meter under dagens. Europa, om det då funnes, var 40% större vid denna tid.
Östersjöns efteristida strandlinjeförändring är komplicerad och lämnas därhän i detta
sammanhang. I svenska Östersjön varierar djupen från några få meter ned till åtminstone tjugofem
meter, kanske djupare. Vid denna tid, för runt 11000 år sedan, fanns inte Stora och Lilla Bält, eller
Öresund. Det isfria Skandinavien var en halvö som i norr avgränsades av det så kallade
Närkesundet. Landbryggan i söder satte fart på djur, växter och människor som spred sig norrut.
Denna kontinentala lågvattenperiod vet vi inte mycket om mer än att det skedde stora förändringar.
I naturen och kulturen. Den första riktiga skogen etablerade sig. Djur och och människor som var
vana vid det arktiska stäpplivet fick antingen ändra sina vanor, eller ”följa med” isranden norrut.
Det finns idag inte många platser bevarade från denna tid på land, framför allt inte där även
förgängliga material som trä, horn och ben är bevarade. Men det gör det under ytan. Den snabba
översvämningen har också medfört att lämningarna bäddats in snabbt. Här hittar vi spår som ger
oss nya bilder av människan och naturen.
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Sammanfattning
Projektet är ett resultat av ett nationellt behov att kvantitativt och kvalitativt bedömma idag
översvämmade landskaprester och stenålderslämningar från årtusendena efter isavsmältningen
(11500-8500 år sedan). Genom nya hydroakustiska mätmetoder, marinarkeologiska dykningar och
geologiska kartläggningar har framför allt de kustnära lämningarna i Hanöbuktens fått ett förnyat
vetenskapligt och publikt intresse. Undersökningar utanför Skåne och Blekinge visar att
förekomsten av den här typen av lämningar lokalt kan vara mycket stor, men att bevarandegraden
såväl som exponeringsgraden varierar. Det finns ett stort mörkertal lämningar från denna tid.
Antalet i dag kända natur- och kulturhistoriska undervattenslokaler är 72 stycken. Av dessa hyser 44
stycken även arkeologiska lämningar. 34 lokaler är registrerade i FMIS. Flera lokaler är att betrakta
som större sammanhängande fyndkomplex. Det handlar ofta om kraftigt eroderade strandmiljöer
och rester av översvämmade torvmossar, sjöar eller åfåror. I enstaka fall finns rester av
fiskeanläggningar och mer omfattande förhistoriska utkastlager. Blekinge domineras av
frameroderade stubbområden eller idag strandnära flintförande platser på 1-2 meters djup. Öresund
domineras av kraftigt eroderade lokaler som identifierats genom förekomst av slagen flinta. De
svenska lokalerna är digitalt publicerade (http://splashcos.maris2.nl/).
Projektet har utarbetat geoarkeologiska och marinarkeologiska metoder för att studera submarina
landskap. Genom att analysera existerande djupdata i kombination med stratigrafiska data från såväl
borrningar som ekolod och arkeologiska provtagningar har lämningarnas karaktär bättre kunnat
beskrivas. Projektet har utvärderat flera metoder. Fotogrammetrisk 3D-moddelering har visat sig
vara mycket användbar, kostnadseffektiv och precis. Kartering med flerstråligt ekolod (multibeamecho-sounder) har bedömts som en förutsättning för att mer omfattande fältarbeten skall kunna
bedrivas effektivt och dokumentationenssäkert. Backscatterdata från multibeam har visat sig vara
användbar i komplement till batytmeriska modeller och annan sonardata. Sidoseende ekolod (sidescan-sonar) med högre frekvens (680 kHz eller mer) ger goda möjligheter att finna stockar och
stubbar. Dykinventering med erfarna marinarkeologer är dock den ojämförbart vikigaste metoden
för att finna och bedöma stenålderslämningar under vatten. tekniken är viktig men spelar en
underordnad roll om inte rätt personell kompetens finns.
Ur ett teoretiskt och antikvariskt perspektiv har projektet resulterat i gränsöverskridande samarbeten
som visat sig vara av stor vikt. Det gäller främst samarbete mellan kvartärgeologi och arkeologi,
mellan havsplanering och akademi och mellan arkeologi och andra marina vetenskaper, främst
biologiska.
Genom att följa samtliga antikvariska ärenden under projekttiden har även antikvarisk praxis kunnat
studeras. De berörda länsstyrelserna (Blekinge och Skåne) har under projektperioden visat ett stort
intresse för - och kraftigt ökad kunskap om - havslandskapsproblematiken. Mer omfattande
exploateringar som exempelvis rör- och kabeldragningar eller större muddringsarbeten är tämligen
enkla att argumentera för, handlägga och bevaka. Det flesta undervattensexploateringar är mycket
små, kustnära och når av olika anledningar inte antikvariska myndigheter eller havsförvaltning med
kulturarvskompetens. Många av dessa mindre exploateringar berör miljöer med högt värde ur både
ett vetenskapligt, kultur- och naturhistoriskt perspektiv.
Projektet har bedrivit ett omfattande dialog- och föreläsningsarbete, och skapat ett nätverk av
institutioner och personer. I samråd med länsstyrelsen i Blekinge och Skåne har sammanlagt tre
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riksintresseområden specificerats. Dessa områden samt länens olika betingelser och fyndplatser
presenteras mer utförligt i två rapporter som utkommer under 2017. Projektet har resulterat i flera
populärvetenskapliga artiklar eller längre intervjuer, radioinslag, tre bokkapitel i internationella
antologier, samt tre peer-review granskade paper (ett under arbete). Över 70 dyk har företagits
under perioden 2014-2016. Fältarbetena har koncentrerats till fältveckor i Skåne (Haväng) och i
Blekinge (Sternö/Tärnö-området). De senare har utförts i samarbete med Marinarkeologiska
Sällskapet för att öka medvetandegraden hos dykande marinarkeologer.
På ett mer övergripande plan och kopplat till nationella strategier för havsmiljöplanering och
miljömål har projektet resulterat i ett större forskningsprogram finansierat av Vetenskapsrådet
2017-2020 för att etablera en nationell hållbar forskningsstruktur inom området.
Projektet har fått stort genomslag internationellt och i och med detta och det nyss påbörjade
fortsättningsprojektet ligger Sverige i framkant, även om det fortfarande finns ett stort behov av
fortsatta inventeringar och påbyggnad av databaserna. En strategi för detta är formulerat i de två
regionala rapporter som kommer att publiceras.
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Havslandskapens natur- och kulturmiljö: bakgrund och kunskapsläge
Positionering och potential. De kustnära land- och havsområdena är ofta omdiskuterade.
Exploateringsärenden i havet och strandnära områden blir vanligare, inte minst i samband med
vindkraftsetablering. Hotbilden från eventuella framtida havsytehöjningar och stranderosion är en
annan aktuell diskussion. En bättre långtidsförståelse för våra havsområden borgar för en klok
havsplanering av både naturområden och kulturarv. Sverige saknar idag ett formellt nationellt
underlag som beskriver förekomsten, hotbilden och värdet av submarina stenåldersmiljöer i
Hanöbukten och Öresund. Utifrån de senaste årens forskning, samt kompletterande inventeringar
och analyser, syftade det här beskrivna projektet till att skapa en översikt och ett underlag för
beslutsfattare och forskare. Karteringen kompletterades med en översikt och en dialog med andra
andra forskare och myndigehter, om hur dessa miljöer kan ingå i planering på olika nivåer, och
vilka styrmedel som berörs. Kunskapen om våra översvämmade miljöer är betydelsefull eftersom
den beskriver en lång, händelserik men tämligen okänd tid (11500-8500 år sedan) som kan studeras
för en ökad samtidsförståelse (klimatforskning, strandlinjeförändring, erosion).
Utifrån tidigare kända lokaler och av projektet nu undersökta nya miljöer är det tydligt att dessa,
vad gäller sina välbevarade kultur- och naturspår ger oss helt unika inblickar i det förhistoriska livet
under tid av stor ekologisk och kulturell förändring. Det marina kulturhistoriska perspektivet skapar
här en viktig motbild till den gängse stenåldersberättelsen. Havslandskapens skogsrester, sediment
och de arkeologiska lämningar är ett viktigt natur- och kulturarv som även kan användas inom
klimatforskningen och för landskapsrekonstruktioner. Det svenska submarina landskapet är inte
enbart av nationellt intresse utan röner nu ett stort internationellt intresse i de områden där
kontinentalsockelarkeologin är mer etablerad, i exempelvis England, Holland, Danmark och
Tyskland.
Genom nya dykningar, arkivarbete och datormodellering har vi kunnat börja att på allvar förstå
och kartera resterna av det efteristida kustlandskapet. Genom intervjuer, seminarium och
publikationer har vi startat en dialog på flera fronter. Vi har sökt upp (och blivit uppsökta) av
beslutsfattare och handläggare inom kulturmiljöområdet, och kunnat informera havslandskapens
utbredning, karaktär potential och hotbild. Vi har försökt att skapa en diskussionsyta mellan
mellan naturvård och kulturmiljöarbete, mellan naturvetenskap och humanvetenskap, samt
mellan planarbete på olika geografiska och administrativa nivåer.
Föreliggande projekt har en förhistoria. 2011 initierade Södertörns högskola ett forskningsprogram
Landscapes Lost. Exploring the Early Holocene sub-marine landscapes in Hanöbukten, Southern
Sweden. Genom medel från KK-stiftelsen kunde vi starta ett större arkeologiskt projekt för att
utveckla möjligheterna för att finna och visualisera 11-10000-åriga lämningar i Hanöbukten. Det
stod tidigt klart att de kända lämningarna (stubbområden, strandrester, torvmarker, kulturlager,
spridda fynd av ben- och stenföremål) representerar unika och ställvis välbevarade rester av ett
tidigmesolitiskt landskap, vars motsvarighet är svår att finna på andra ställen i världen. Den
arkeologiska och miljöhistoriska vetenskapliga potentialen är mycket hög. Under 2012 tog
undertecknad kontakt med för en diskussion om hur man kunde gå vidare utifrån ett
kulturarvsperspektiv. Detta mottogs mycket positivt. 2013 anordnade vi en hearing i Höör för parter
inom kulturmiljöområdet. Föreliggande projket är till stora delar ett resultat av diskussionen som
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berörde behov av underlag och metodiska riktlinjer för att antikvariskt säkerställa de submarina
stenålderslämningarna i Sverige.
Projektet har inrymts i en större tvärvetenskaplig och delvis löst sammansatt forskargrupp som
verkar på olika institutioner, inom och utom landet. Författarlistorna i de publicerade texterna
avslöjar en del av denna.

Kunskapsläge. Att sen- och postglaciala havsyteförändringar har resulterat i bevarade boplatser
under dagens havsnivåer är känt sedan länge (Reid 1913, Masters & Fleming 1983). De senaste
10-15 årens ökade tillgänglighet av bottendata, mer precisa hydroakustiska metoder samt synen på
haven som resurs och klimatspegel, har resulterat i flera ingående och intressanta studier av havsoch undervattenslandskap (Benjamin et al 2011) i exempelvis Nordsjön (Gaffney et al 2007), och
östersjönskusten i Danmark och Tyskland (Fischer 1995, Harff et al 2005).
Kontinentalsockelns sen- och postglaciala arkeologi har internationellt kommit att bli en allt
viktigare forskningsinriktning. Ett utökat ekonomiskt intresse för havens grundområden,
kombinerat med en paleoekologisk, klimathistorisk och oceanografisk metod- och databoom, har
påskyndat en såväl teoretisk som praktisk utveckling. Dagens metoder för att lokalisera eventuella
fornlämningar inom stora bottenområden har genom arbeten i bl.a Storbritannien, Irland, Holland
och Canada visat sig vara rimligt i förhållande till exploateringsföretagen.
I Sverige har däremot endast enstaka insatser utförts, och främst i Öresundsområdet (Larsson 1983,
Fischer 1993, 1996). Dessa lämningar dateras till boreal/atlantisk tid (omkr. 8000 år sedan).
Betydligt äldre och mer välbevarade spår, kan man finna längs med den svenska Östersjökusten upp
till Ölands södra udde. Dessa påträffas ned till ca 27 meters djup och dateras då till
Yoldiahavsstadiet (11600-10700) slut eller Ancylussjöstadiets dito (10700-9800). Östersjöns
tidigholocena naturhistoria är välkänd (se Andrén et al 2011), men arkeologin tämligen okänd.
De senaste årens dykningar och rekognoceringar ger vid handen att omfattningen av arkeologiska
och geologiska lämningar från tiden i fråga är både fler, mer komplexa och bitvis hotade av erosion
och exploatering.
I Danmark, Tyskland och Polen är 1000-tals submarina platser med spår efter mesolitiska kända
sedan länge, och sedan 10-20 år tillbaka finns där en väletablerad forskning kring denna typ av
lämningar (för en kartöversikt av alla kända lämningar i Nordeuropa, inklusive de svenska som
projektet dokumneterat, se SPLASHCOS Viewer; http://splashcos.maris2.nl/).
Kunskapen om den äldre stenålderns submarina lämningar i Södra Östersjön har i Sverige länge
varit okänd och dåligt utforskad. Sammanlagt har ett 30-tal platser tidigare beskrivits, främst
fyndplatser av stubbar och organogena landsediment. I Skånes farvatten var ett tiotal
stenåldersboplatser kända, främst i Öresund, framkomna i samband med arkeologin inför den fasta
förbindelsen. I Hanöbukten fanns inga regelrätt undersökta platser.
Till dags dato känner vi över 70 submarina platser eller fyndkomplex. Projektet har på tre år
genererat hälften av dessa, vilket visar att det med ganska begränsade resurser går att förbättra
kunskapssituationen.
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Projektmål. Vårt arbete lyfter fram den äldre stenålderns submarina lämningar och landskapen,
samt att skapa en dialog mellan forskare och omgivande samhälle hur dessa skall lyftas fram i
regional och nationell havsplanering. I ansökan angavs tre tidsmässigt avlösand men
överlappande mål. Dessa har uppfyllts.
Vi har karterat och beskrivit den svenska förekomsten av submarina miljöer från den äldre
stenåldern utifrån hotbild och olika värden.
Vi har utvecklat och diskuterat en anpassad antikvarisk geoarkeologisk metodsekvens för
lokalisering och klassificering av de svenska submarina landskap.
Genom att följa antikvariska ärenden och genom dialogmöten, intervjuer och seminarier har vi
skapat oss en bild av existerande styrmedel inom havsplanering, marina skydd och
fornlämningslagstiftning, och utifrån detta föreslagit hur de submarina miljöerna bäst kan hanteras
utifrån ett regionalt kulturhistoriskt och delvis naturhistoriskt perspektiv.
Se vidare under avsnittet Projektresultat, nedan.
Projektets texter - kapitel i internationella antologier, artiklar i vetenskapliga tidskrifter, regionala
rapporter samt populärvetenskapliga artiklar - behandlar havslandskapens potential, hotbilder
samt exempel på arkeologisk och geologisk metodik. Alla nya (arkeologiska) platser är digitalt
publicerade i en internationell databas på Internet. Datan finns även i tabellform.
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PROJEKTRESULTAT
Havslandskapets arkeologiska teori och metod
Att arbeta med sjunkna eller översvämmade landskap utifrån ett kulturmiljö förutsätter en del
teoretiska redskap. Å ena sidan krävs en förtrogenhet med geologiska idéer om världshavets och i
synnerhet Östersjöns invecklade historia: en viss förståelse för strandlinjeförskjutningens grunder
och geografi, men även klimatologiska, hydrologiska och biologiska förändringar. För en
stenåldersarkeolog eller kvartärgeolog är detta oftast en självklar. En kännedom om de submarina
kultur- och naturmiljöerna kräver alltså en gränsöverskridande kunskap. Å ena sidan mellan naturoch kulturevetenskaper, å andra sidan mellan ”marin” och ”land”-vetenskaper.
Projektet är alltså geoarkeologiskt men även tydligt kulturvetenskapligt i den mening att den vänder
sig till kultarvsmyndigheter och -institutioner och söker synliggöra havslandskapen utifrån detta
håll. På så vis måste många geologiska eller biologiska frågor, och svar, ”översättas” till en
antikvariskt och arkeologiskt gångbar diskussion, och detta utan att man för den skull varken mister
den miljö- och naturhistoriska dimensionen, eller förlorar den källkritiska kontakten med det
naturvetenskapliga praktiken.
Projekttiteln ”Havslandskap till ytan. Positionering av stenålderns submarina kulturmiljöer” är en
formel. Termen ”Havslandskap” är i sig en självmotsägelse, men låter oss förstå att havsmiljöerna,
om de skall kunna brukas och planeras rätt måste betraktas som vilket landskap helst. De är bara
mer osynliga än andra. Projektet syftar till att synliggöra detta förhållanden. Vidare, projektet
”positionerar” de submarina lämningarna från stenåldern, i dubbel mening. Bokstavligt kommer
projektet att geografiskt bestämma lämningarnas läge och omfattning. Ur en mer bildlig innebörd
söker projektet undersöka lämningarnas position som fenomen inom kulturmiljöarbetet, inom
havsplanering och lagstiftning.
En havslandskapens teori handlar om gränsöverskridanden: mellan hav och land, mellan natur-och
kultur och mellan kulturmiljöns konkreta och abstrakta positioner.
Projektet har till stor del varit empiriskt och fältarkeologiskt. I ansökan förordades en femdelad
metodisk sekvens. Dessa anförs nedan med en kortare kommentar.
1. Postglaciala strandförskjutningsstudier. Primärt för undersökningen är en överblick över
områdets strandförskjutningshistoria. Man måste på ett tidig stadium utröna när, och i vilken mån,
som ett visst området befunnits ovan vatten. Detta ger även en fingervisning om landskapets
karaktär vad gäller postglacial erosion eller överlagring.
Projektet har lagt mycket arbete på att ta fram kartor med ”rätt” nivåer utifrån ett regionalt
antikvariskt perspektiv. GIS-data i form av djupkurvor har distribuerats till länsstyrelserna för att
underlätta handläggningen. Detta beskrivs i de två rapporter som publiceras under året. Nya
undersökningar av forskargruppen visar att betydligt större områden, och under en längre
sammanhängande period, när det gäller Blekinge, har potential att hysa havslandskap.
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2. Batymetrisk analys. Utifrån dagens batymetri rekonstrueras topografin så att potentiella
arkeologiska miljöer kan upptäckas.
Idag är stora delar av Hanöbukten uppmätt med flerstråligt ekolod, och från taget vissa
skyddsområden finns det en djupmodell med en upplösning på omkring 10x10 meters. För mer
generaella analyser är detta fullt tillräckligt. Projektet har använt sig av kombinerad data från
biologiska och geologiska projekt. Datan har blivit frisläppt för publicering, vilket underlättar den
antikvariska handläggningen på länsstyrelser och kommuner.

3. Bottenanalys. Dagens batymetri behöver inte avspegla den förhistoriska topografin. Områden har
eroderat, eller överlagrats. Som komplement till djupdata har man stor nytta av sidoseende ekolod
(side scan sonars) som ger en närmast fotografisk bild av bottnen. Genom bottenpenetrerande
ekolod, kan överlagrade torvlager eller kulturlager eller konstruktioner upptäckas.
De bottenpenetrerande data som normalt samlas in vid exempelvis vindkraftsetablering har för dålig
upplösning för att kunna användas arkeologiskt. För den arkeologiska uppgiften krävs
sedimentekolod med en högre frekvens. Sidoseende ekolod har visat sig vara bra för att kartera
redan kända lokaler. Här bör ett lod med en hög frekvens (680 kHz eller högre) användas. Laser
mätningar (LiDAR) och fotogrammetriska karteringar från dykare eller ROV börjar få en större
spridning och ett användningsområde även för större landskapsutsnitt. Den hydroakustiska och
batymetriska tekniken förändras ständigt. Detta medför att bl a RAÄs riktlinjer för
marinarkeologisk sonarkartering bör ses över. Projektet har deltagit i denna diskussion och kommer
under andra former arbeta vidare med detta utifrån havslandskapsperspektivet.
4. Bottenprospektering och inventering. För att säkerställa den erhållna kunskapen från steg 2-3
måste bottnen prospekteras. Detta görs främst genom dykning.
Dykarbetet har visat sig vara den viktigaste länken i metodkedjan. Det är även en kostbar och ibland
svårgenomförd etapp. I Projektet har dykningen utförts och letts av Arne Sjöström (Paleoconsult
AB). Sammanlagt har 72 dyk utförts under de tre åren. Dykning har gjorts tillsammans med erfarna
dykare, bl a med Marinarkeologiska sällskapet och Kustbevakningen. Fyra fältveckor har
genomförts, två i Blekinge och Tvp i Skåne (Haväng). Ett hundratal prover, stubbar och annat
material har insamlat. Materialet har bearbetats av Doktorand Anton Hansson och utgör en viktig
del av dennes avhandlingarbete som färdigställs under 2018. Det krävs god kvartärgeologisk och
arkeologisk kunskap för att dykningarna skall vara framgångsrika. Det är ofta mycket svårt att
urskiljaäldre lämningar från mer recenta bottenrester, dessutom kräver det en ingående insikt i det
organiska mesolitiska fyndmaterialet. En inventeringsmetod som inte testats, men som projektet
anser ha potential är bruk av dropvideo eller video monterat på ROV. Dykarbetet är tar mycket
resurser, både i form av tid och pengar. Det är även mycket väderberoende samt komplicerat ur ett
arbetsmiljöperspektiv.

5. Visualisering och publicering via GIS. Den arkeologiska och geologiska datan måste visualiseras
och publiceras på ett adekvat sätt. Den digitala plattformen är idag den bästa lösningen.
Projektet har arbetat med en enkel GIS-databas för att visualisera och kombinera olika former av
data. Projektet har tillgång till avancerade och dyra sjömätningsmjukvara. Detta har inte exempelvis
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länsstyrelserna. Mycket av den bottendata som projektet förfogar över är säkerhetsklassad och kan
bara användas och distribueras efter frisläppande från bl a Sjöfartsverk och Försvarsmakten. Detta
har vållat en del publiceringsbekymmer i framför allt Blekinge. Att förenkla datakommunikation
mellan forskning, sjömätning och antikvariska institutioner och myndigheter skulle förbättra
situationen. Idag påverkas havslandskapen menligt av svårtillgänglig och svårkommunicerbar data.
Projektets potential och effekt

Arkeologi. Det kulturhistoriska värdet av en ökad kunskap om Hanöbuktens submarina landskap
och boplatsmiljöer är stort. Kunskapen om den äldre stenåldern i sydligaste Sverige baserar sig
främst på inlandsboplatser. Därför har även ekonomiska och demografiska analyser fokuserat på
landnäringarna. En fokus på de marina näringarna kommer med stor sannolikhet att revolutionera
bilden av de tidigmesolitiska (senpaleolitiska) människorna. Fasta fiskeredskap funna vid Verkeån
antyder att massfångst av marina resurser varit i fullt bruk för 9000 år sedan, vilket gör att man
måste omvärdera hur de tidigmesolitiska samhällena var organiserade, hur många som levde här
etc. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv ger även submarina lämningar - med tanke på de ofta
exceptionella bevaringsomständigheterna för ben, trä, textilier osv. - en ny och annorlunda bild av
den tidiga stenålderns hantverk, konst och redskapsuppsättningar, och därutöver en bra motbild till
de i inlandet belägna kända mossboplatserna (dvs. boplatser som legat invid större sjöar och
vattendrag). Förekomsten av marina lämningar från Östersjöns sjö- och havsstadier tar alltså
forskningen ett steg längre. Dessutom har vi möjligheten att finna de riktigt stora boplatserna
belägna vid åmynningarna. Arkeologiska erfarenheter från yngre mesolitiska perioder, visar att det
är just vid här som exempelvis gravar kan påträffas, samt spår efter mer kollektiva samlingsplatser
som utnyttjades säsongsmässigt. Massfångst av säl och lax, skapade platser i det tidigmesolitiska
landskapet, som med rätt arkeologiska, geologiska och biologiska strategier kunde återfinnas.
Projektet har resulterat i att åtminstone två större komplex liknande det utan för Haväng har
påträffats. Havängsbildningen har i detalj beskrivits och flera nya fynd, bland annat av helt unika
horn- och benföremål har påträffats på de eroderade gyttjebankarna. Sammanlagt har därutöver 34
nya platser upptäckts. Databasen över alla arkeologiska platser (även de som inte är skyddade i
FMIS) har distribuerats digitalt och finns att ladda ned (se SPLASHCOS Viewer; http://
splashcos.maris2.nl/). Projektet har bla resulterat i flera texter paper, bokkapitel och rapporter (se
nedan). De som är publicerade har fått stor internationell spridning. En diskussion med
projektföljare Peter Norman resulterade i en större ansökan till vetenskapsrådet som beviljades i
november 2016.
Miljöforskning.Att studera Östersjöns submarina landskap är till stor del ett geologiskt-hydrologiskt
arbete. Rekonstruktionen av landskapet involverar flera biologiska och geologiska discipliner. De
äldsta östersjöstadierna är tämligen okända ur ett naturhistoriskt perspektiv, och inte minst
arkeologin står för en stor del av kunskapen om den ”större” floran och faunan. Arkeologiska
lämningar har visat sig kunna ligga till grund för detaljerade studier av händelseförloppen vid
exempelvis snabba regressions- eller transgressionstillfällen. Lokaler som Haväng kan användas och har till delar använts - för att beskriva naturliga övergödningsmekanismer, bottendöd,
förändringar i salthalt, lokala klimatvariationer. De naturvetenskapliga spin-off-effekterna från det
arkeologiska fältet är i hög grad beroende på vilka vetenskapliga och samhälleliga kontaktytor som
kan skapas i respektive fall. De miljövetenskapliga värdena är därför flera; från de tidigare nämnda
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direkta studierna av havets bottensubstrat och kvartära historia, till mer indirekta möjligheter att
belysa havet som källa till kunskap om oss själva och vår miljö.
Projektet har konsoliderat ett geoarkeologisk nätverk som kommer att arbeta vidare med. Som ettled
i detta fortsatta samarbete kommer de havslandskapens lämningar undersökas utifrån ett
ekosystemperspektiv.

Reultatens placering i förhållande kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet, samt
internationella och framtida effekter.
Projektet har lyckats att mer i detalj positionera de hittills kända lämningarna och inom vilka
områden ytterligare miljöer kan påträffas. Sammanlagt har 72 lokaler eller områden kunnat
lokaliseras utanför Skånes och Blekinges kuster. 34 av dessa är helt nya och visar på ett stort
mörkertal. Genom geoarkeologiska undersökningar av framför allt den komplexa platsen Haväng,
har bättre kunskap om lägsta nivåerna i området erhållits (se bl a Hansson et al 2016, Hansson et al
2017, Nilsson et al 2017 i tryck, Nilsson & Sjöström; 2018 i manus)
Ny data (nya platser och områden samt detaljerade djupkurvor) har även kommunicerats till
länsstyrelser och kommuner (data överförd, regionala rapporter under publicering 2017). Genom att
följa inkommande ärenden i Blekinge och i Skåne har projektet kunnat både stödja processen samt
diskutera vilka framtida behov som föreligger. Under 2014 arbetade projektet tillsammans med
Kristianstad kommun i samband med upprättandet av en kommunal havsplan. Erfarenheter från
dessa möten, samt med projektföljare från RAÄ, resulterade i att en större ansökan till
Vetenskapsrådet lämnades in 2016. Denna beviljades i nov 2016. Denna fortsättning av projektet
kommer i ännu högre grad fokusera på de antikvariska aspekterna vad gäller havsplanering och
lagstiftning. Redan under 2017 kommer en första workshop att hållas för att överbrygga de båda
projekten. Här kommer den svenska lagstiftningen diskuteras utifrån internationella exempel, främst
från Nordsjöområdet. En publicering av dessa resultat kunde med fördel sammanlänkas med en
kortfattad rapportering av föreliggande projekt, där de regionala rapporterna förs upp i en mer
nationell och internationella kontext.
Under våren 2017 har projektledningen blivit inbjuden att delta i ett klimatmöte vid Royal Society,
London i London, där föreliggande projekt - och det nyss påbörjade - diskuterades som goda
exempel för framtiden. Sverige har här en möjlighet att delta i den absoluta fronten för
havslandskapens arkeologi. Östersjöns å ena sidan utsatta läge som nedsmutsat innanhav, å andra
sidan som unikt globalt arkiv - tack vare de goda bevaringsförhållandena - lockar den
internationella forskarvärlden.
Det är projektets förhoppning att detta kan bidra till och vitalisera de inhemska havsmiljöfrågorna
ytterligare och att projektets gränsöverskridande perspektiv får tillfälle att utvecklas och breddas.
Resultatspridning
Projektet har under löpande under projekttiden kommunicera sitt syfte och löpande resultat.Detta
gäller även bottendata och modeller. I synnerhet har detta gjorts genom möten och föreläsningar
(omkring 20 tillfällen, varav några utomlands). Vi har därutöver fokuserat på en vetenskaplig
publicering av det geoarkeologiska arbetet, främst genom att delta i de artiklar som ligger till
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grund för Anton Hansson avhandling. Några av oss har dessutom medverkat i större
internationella bokvolymer som publiceras under detta och kommande år. Vid sidan om de
vetenskapliga texterna har även flera populärvetenskapliga artiklar författats. Under sommaren
kommer exempelvis populär arkeologi publicera en längre artikel om vår forskning. Under andra
halvdelen 2017 kommer en mer sammanlagd och översatt publicering av de vetenskapliga
resultaten diskuteras, samt i vilken form den digitala datan bäst görs tillgänglig.

Inom projektet utförda vetenskapliga arbeten, hittills publicerade eller accepterade
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