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Bakgrund 
 

Inför en tillbyggnad av ett boningshus inom fastigheten Kristianopel 10:26, Karlskrona 

kommun lämnade Länsstyrelsen 2005-04-05 fastighetsägaren tillstånd att företa de 

markingrepp som exploateringen fordrade (Lst Dnr 431-2210-05). Samtidigt beslutades 

att en särskild undersökning skulle företas med syfte att dokumentera de eventuella spår 

av den registrerade fornlämningen RAÄ 222, Kristianopels socken, vilka kunde komma 

att beröras av den förestående byggnationen. Blekinge museum har utfört nämnda 

undersökning, vilken i sin helhet bekostades av fastighetsägaren, och föreliggande rapport 

utgör underlag för ärendets fortsatta hantering. 

 

 

Kulturhistoria 
 

Fastigheten Kristianopel 10:26 ligger i sin helhet placerad inom den fasta fornlämningen 

RAÄ 222, vilken är liktydig med Kristianopels stadsområde. Staden, liksom dess 

medeltida föregångare Avaskär, har vid ett flertal tillfällen behandlats av forskningen samt 

tidvis varit föremål för mer eller mindre omfattande fältarkeologiska insatser (se överblick 

Hansson, 1992 resp. Stenholm, 1983). Den aktuella exploateringsytan ligger inom det 

område vilket till viss del berördes av en undersökning 1980. I samband med denna kunde 

omfattande spår av äldre gårdsstrukturer dokumenteras (Wallin, L. 1986).  

 

 

Utredningens genomförande 
 

Den särskilda undersökningen genomfördes i form av en schaktkontroll av den redan 

avbanade ytan inom fastigheten Kristianopel 10:26, belägen 13,0 m öster om den 

kvarstående västliga befästningsmuren för RAÄ 222 (se bilaga 1). Viss handrensning 

gjordes av närvarande arkeolog och i samband med detta moment dokumenterades 

fältinsatsen med digitalkamera. 
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Resultat och diskussion 

 
Undersökningsytans maximala schaktningsdjup uppgick till 0,7 m. Merparten av den 

omkring 75 m2 stora, avbanade ytan var uppenbart påverkad av tidigare markarbeten inom 

fastigheten. En mindre yta i SV var dock relativt opåverkad av sentida grävning och 

utfyllnad, och här finrensades för hand i anslutning till vad som uppfattades utgöra en 

stenlagd struktur. Stenarna visade sig vara 0,05 till 0,25 m stora. Den ostrukturerade, 

inbördes placeringen gav intryck av att det här rörde sig om dåligt bevarade rester av en 

gårdsplan.     

Ett obetydligt fyndmaterial av typiskt eftermedeltida karaktär påträffades inom 

exploateringsytans SV del. Fynden utgjordes huvudsakligen av fragment av tegel, yngre 

rödgods, djurben och enstaka kritpipsfragment. Fynden tillvaratogs ej, då de inte 

bedömdes vara av forskningsmässigt intresse. 

  

Utifrån de i samband med undersökningen gjorda observationerna gjordes bedömningen 

att inga antikvariskt känsliga eller intressanta delar av RAÄ 222 berördes av det planerade 

markingreppet. 

 

 
Fig.1 – Framrensad del av exploateringsytan mot S. 
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Figurförteckning 
 
Fig.1 – Framrensad del av exploateringsytan mot S. 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 – Exploateringsytan markerad på primärkartan. 
 
 

Källor 
 
Tryckta källor 
 
 
Hansson, M. 1992 ”Vid en 1600-talsgata. Om arkeologi i Kristianopel”, Blekingeboken 
1992. Karlskrona.  
 
Stenholm, L. 1983 Avaskär/Kristianopel. Medeltidsstaden 51, RAÄ SHM Rapport 1983. 
 
Wallin, L. 1986. ”Fyra stadsgårdar i Kristianopel –1600-1680”, RAÄ SHM Rapport 
1986:7. 
 
 
Övriga källor 
 
Fornlämningsregistret för Blekinge län 
 
 

Administrativa uppgifter 
 
Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-2210-05, 2005-04-05 
Blekinge museum dnr: 140-0406-05 
Undersökningstid:   2005-05-16 
Personal:  Mikael Henriksson 
Läge:   Fastighetskartan, blad 3G 7c Kristianopel 
Koordinatsystem:  Plan 2,5 gon W Blekinge 10. 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 6236728 y: 1514589 
Dokumentation:  Mätdata och 9 digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 
Fynd:  Inga fynd tillvaratagna 
Kartanvändning: Karlskrona kommuns primärkarta enligt muntligt avtal. 
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