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Datering av hustomtningar och båtkåsar — en rättelse
I sin artikel Inventering i marginalområde:
spår av primitiv kustbosättning i Fornvännen
1978, s. 121 ff. refererar Claes Varenius till
min uppsats i Blekingeboken 1977, Fiskeläger
vid Blekingekusten, där det av hustomtningar
och båtkåsar bestående materialet presenteras
efter raä:s inventering i Blekinge 1969—72.
På denna redovisning följer mina egna kommentarer med anledning av besök på de
aktuella lokalerna samt anförandet av till
dessa knutna källuppgifter av skiftande slag.
" D d gäller särskilt sådana, som hänför sig
till fisket under äldre tider och som kan
tänkas vara av betydelse för tolkningen av de
lämningar av äldre strandbebyggelse som
finns på platsen. Med dessa sammanställningar har författaren inte bundit sig för
någon datering av fornlämningarna i fråga"
(Blekingeboken 1977, sid. 49).
Trötts denna min i citatet ovan återgivna

reservation och trots mitt påpekande att de
i samband med fornminnesinventeringen utförda nivåbestämningarna endast är ungefärliga, har Varenius gjort mig medansvarig
för de dateringar han själv vågat sig på, helt
utan stöd av fynddaterade anläggningar
(Fornvännen 7978/2, sid. 127).
Nu finns emellertid vetenskapligt undersökta blekingska lokaler av detta slag, något
som jag påpekat i min uppsats men som inte
uppmärksammats av Varenius. Jag avser utgrävningen 1972 av två tomtningar och två
kåsar på Pilkaholmen i Ronnebyskärgården.
Jag hoppas kunna redogöra för resultatet i
nästa årgång av Blekingeboken.
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