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Bakgrund 
 

Under 2004 presenterade den ekonomiska föreningen Leva i Bökevik sina planer på att 

etablera stamledning för vatten och avlopp mellan Bökeviks fiskeläge och befintlig, 

kommunal pumpstation vid Trolleboda i Ronneby kommun (se bilaga 1). Efter 

genomfört samråd med Blekinge museum och Länsstyrelsen i Blekinge län blev det 

överenskommet, att en särskild utredning skulle genomföras för sträckningen av VA-

ledningen. Avsikten med denna var att försöka utröna i vilken utsträckning tidigare 

okända fornlämningar kunde komma att beröras av det förestående markingreppet. Det 

arkeologiska utredningsarbetet har därefter utförts av Blekinge museum och i sin helhet 

bekostats av Länsstyrelsen. 

 

 
Fig.1 – Kartöversikt med utredningsområdet i förhållande till Ronneby tätort. 

 

Topografi och kulturhistoria 
 

VA-ledningens sträckning (se fig.1) löper genom topografiskt varierade terrängavsnitt, 

från direkt strandnära miljö till en delvis kraftigt blockbunden moränmark, 10 – 15 m.ö.h. 

Merparten av området har i huvudsak tidigare utgjort utmark för Bökevik (se bilaga 2). 

Det finns inga kända fornlämningar inom utredningsområdet eller i dess absoluta närhet, 

men vissa topografiskt intressanta lägen motiverade den antikvariska insatsen.  
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Utredningens genomförande 
 

Inledande rekognoscering av exploateringens sträckning genomfördes vid två tillfällen  av 

museets arkeolog tillsammans med representanter för den ekonomiska föreningen Leva i 

Bökevik. Det arkeologiska utredningsarbetet utfördes sedan i form av löpande 

antikvariska schaktkontroller i samband med att exploateringens anläggningsarbeten 

fortskred. 

  

 

 
Fig 2 – Kuperad hagmark inom undersökningsområdet. 

 

 

Resultat och diskussion 
 

I samband med att antikvarisk kontroll av schaktningen genomfördes bekräftades det att 

sträckningen uteslutande berörde lager med morän och storblockig moränterräng. Det 

parti av sträckningen, inom en svagt kuperad hagmark, vilket initialt uppfattades ha störst 

antikvarisk potential uppvisade, liksom övriga delsträckor, inga som helst spår av 

mänskliga aktiviteter (se fig.2). 

 2



 3

Ett lösfynd i form av en parallellhuggen flintspets visades upp av en husägare på 

fastigheten Trolleboda 1:13. Spetsen skall enligt uppgift ha framkommit i ett stenröse vid 

den södra tomtgränsen till nämnda fastighet (se bilaga 1).  

 

Utifrån de slutsatser som kunnat dras genom kartstudier och fältantikvariska 

observationer kunde det konstateras att inga arkeologiska eller i övrigt kulturhistoriskt 

intressanta lämningar berördes av VA-ledningen. Med hänsyn till de dragna slutsatserna 

bedömdes det ej finnas skäl till vidare antikvariska insatser inom ramen för det 

genomförda projektet i Bökevik. 

 

 

 
Figurförteckning 
 
Fig 1 – Kartöversikt med utredningsområdet i förhållande till Ronneby tätort. 
Fig 2 – Kuperad hagmark inom undersökningsområdet. 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 -  Stamledning samt fyndplats markerad på fastighetkartan 
Bilaga 2 -  Utdrag från storskifteskarta för Skönevik 1-2 1794. 
 
 

Administrativa uppgifter 
 

Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-4699-04 
Blekinge museum dnr: 140-0476-04 
Undersökningstid:   2004-10-27 och 2004-11-03 
Personal:  Mikael Henriksson 
Läge:   Fastighetskartan, blad 3F5b och 3F5c 
Koordinatsystem:  Plan 2,5 gon W Blekinge 10. 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x:6225060 y:1459815  
Dokumentation:  Mätdata och digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 
Fynd:  Inga 
Kartanvändning: LMV, Gävle, 2005 resp. LMV 2005. Ur Historiska Kartor ™
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