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Sammanfattning 
 
I samband med nedläggning av fjärrvärme i Västra Storgatan inom det medeltida stadsområdet för 
Sölvesborgs stad genomfördes en arkeologisk förundersökning parallellt med arbetet med att lägga 
ned fjärrvärmerören. Arbetet utfördes som ett samarbetsprojekt mellan Blekinge museum och 
Kulturparken Småland/ Smålands museum. Ansvarig för fält- och rapportarbetet var Martin Hansson, 
Kulturparken Småland.  
 
Fjärrvärmeschaktet var ca 1 meter brett och grävdes ca 1,10-1,20 meter djupt på en 60 meter lång 
sträcka längs Västra Storgatans södra sida. Eftersom schaktet huvudsakligen gick genom tidigare 
genomgrävda områden inriktades undersökningen på dokumentation av schaktets sektioner. På två 
sträckor kunde orörda kulturlager iakttas och dokumenteras. På en ca fyra meter lång sträcka i 
schaktets norra del, profil 1, fanns bevarade lager bestående av brun humös sand med inslag av 
lerklumpar, tegelflis och djurben. I schaktets södra del påträffades orörda lager på en 19 meter lång 
sträcka, profil 2. Här kunde även en källare samt två större stenskodda stolphål, troligen från 
efterreformatorisk tid dokumenteras i schaktväggen. Fynd tillvaratogs från källaren. Dessa utgjordes 
av efterreformatorisk keramik i form delar till yngre rödgodsgrytor och fat, en skärva fajans samt ett 
kakelfragment. Källaren var nedgrävd genom ett äldre kulturlager av brunsvart, svagt lerig sand. De 
två stolphålen kan stratigrafiskt sett vara samtida med källaren. Några ytterligare arkeologiska insatser 
bedöms inte vara nödvändiga. 
 

 
Fig. 1. Schaktet grävs i Västra Storgatan. Foto från norr. 
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Inledning 
 
Efter beslut av Länsstyrelsen i Blekinge län har Blekinge museum i samarbete med Kulturparken 
Småland/Smålands museum genomfört en arkeologisk förundersökning i samband med dragning av en 
fjärrvärmeledning längs Västra Storgatan i Sölvesborg, från korsningen mot Hästtorgsgatan och, i det 
närmaste, fram till Stortorget. Platsen ligger inom begränsningen för Sölvesborgs medeltida stad, RAÄ 
44 (fig. 2). Uppdragsgivare var Sölvesborgs Fjärrvärme AB genom ENMITEK AB. Fältarbetet 
utfördes under 1,5 arbetsdag i april månad 2011. Ansvarig för arbetet var Martin Hansson, 
Kulturparken Småland/Smålands museum. 
 
Bakgrund 
 
Vid de arkeologiska undersökningar som tidigare gjorts i Sölvesborg har man hittat få spår efter den 
medeltida stadsbebyggelsen (Anglert 1984, Stenholm 1986, s. 161). Staden tillkommer förhållandevis 
sent, antagligen omkring 1400, och de bevarade kulturlagren är i regel inte särskilt djupa. Eftersom 
kunskapen om stadens äldre historia främst rör slottet, klostret och Nicolaikyrkan är det dock viktigt 
att ta vara på den kunskap om själva stadsbebyggelsen som även mindre undersökningar och 
schaktgrävningar kan ge. En sammanställning av äldre uppgifter om Sölvesborgs stadsarkeologi finns 
i Medeltidsstaden nr 54 (Anglert 1984).  
 
Det finns även en uppdaterad GIS-version av de arkeologiska undersökningarna i staden (Flöög & 
Henriksson 2007). Under 2003 och 2004 gjordes omfattande arbeten med ledningsdragning för 
fjärrvärme i stadens centrala delar. Man kunde då konstatera att gatumarken i regel var söndergrävd av 
tidigare ledningar (Henriksson 2005a, s. 11). Det fanns dock undantag och fördjupade undersökningar 
gjordes inom fyra områden där det fanns mer omfattande lämningar bevarade. Den centrala stadens 
kvartersindelning och vägnät har inte förändrats sedan den äldsta stadskartans tid och man antar att 
den befintliga stadsplanen går tillbaka på den medeltida (Anglert 1984, s. 34). Man kan därför anta att 
Västra Storgatan funnits även under medeltid. Den kan dock ha breddats under senare århundraden. 
 
I samband med dragningen av den befintliga fjärrvärmeledningen i Hästtorgsgatan, som den aktuella 
ledningen kommer att ansluta till, påträffades inte några bevarade kulturlager (Henriksson 2005a). På 
1970-talet undersöktes några mindre ytor inom kvarteret Anden, omedelbart öster om det aktuella 
området, och man kunde då konstatera att det fanns 0,2 till 0,4 meter djupa kulturlager (Flöög & 
Henriksson 2007, nr 18). I fortsättningen av Västra Storgatan norrut, i jämnhöjd med 
kyrkogårdsmuren, påträffades 1945 en kullerstensbeläggning på 0,75 meter och ovanpå detta fanns ett 
0,25 meter tjockt kulturlager som innehöll slagg (Anglert 1984, s. 26). Under kullerstensläggningen 
fanns ett tunt förhistoriskt kulturlager med fynd av flinta. I den nordvästra delen av kvarteret Anden 1, 
strax öster om den aktuella sträckningen undersöktes en mindre yta 2005 (Henriksson 2005b). Här 
påträffades byggnadslämningar som antogs vara eftermedeltida och under dessa fanns ett kulturlager 
från en förhistorisk, troligen neolitisk boplats. Med anledning av de tidigare observationerna i området 
kunde man anta de kulturlager som eventuellt kunde finnas bevarade i ledningssträckan inte var 
särskilt djupa. 
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Fig. 2. Undersökningens läge i Sölvesborg. Röd linje motsvarar medeltidsstadens utbredning enligt FMIS. 

 
Syfte 
 
Syftet med förundersökningen var att om möjligt fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, 
tidsställning, omfattning, sammansättning och komplexitet. Förundersökningen syftade vidare till att 
ge underlag för Länsstyrelsens fortsatta beslut i ärendet. Målgrupp för undersökningen var enligt 
Länsstyrelsens anvisning, länsstyrelsen, kommunen och undersökaren. 
 
Genomförande och metod 
 
Förundersökningen omfattade en ca 60 meter lång sträcka längs den södra sidan av Västra Storgatan 
där fjärrvärmeledningen skulle läggas ned Längst i sydost vinklade ledningen åt norr och korsade 
gatan. Schaktet grävdes cirka 1 meter brett och till ett djup av 1,10 till 1,20 meter, det djup där 
fjärrvärmerören skulle ligga. Arbetet bedrevs genom att arkeolog inledningsvis under dag 1 var 
närvarade när schaktet påbörjades. Denna dag schaktades en cirka 30 meter lång sträcka. Då det visade 
sig att stora delar av schaktet var omgrävt vid tidigare ledningsarbeten, bland annat för en större 
avloppsledning, fick schaktningsarbetena fortsätta utan arkeologs närvaro under dag 2. Det beslöts att 
undersökningen skulle inriktas på profildokumentation. Under dag 2 schaktades resterade delar av 
schaktet upp. Under dag 3 var arkeologen åter på plats och kunde nu rensa schaktväggarna och 
dokumentera de sträckor av dessa där det förekom bevarade kulturlager.  
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Dokumentation skedde genom beskrivning, digital fotografering, handritning av profilritningar samt 
digital inmätning av schakt, anläggningar och läget för de dokumenterade sektionerna. 
Sektionsritningar upprättades i skala 1:20. De digitala inmätningarna gjordes med totalstation av 
Sölvesborgs Energi via Mikael Strid och bearbetades sedan i ArcMap 10. Eftersom de lämningar som 
påträffades inte var omfattande gjordes bedömningen att det inte var motiverat att använda 
dokumentationssystemet Intrasis, vilket är en avvikelse från den upprättade undersökningsplanen. 
 

 
Fig. 3. Schaktet från söder med stadskyrkan i bakgrunden. 

 
Undersökningsresultat 
 
Undersökningen visade att stora delar av fjärrvärmeschaktet redan var påverkat av äldre 
ledningsgrävningar i gatan. Omedelbart norr om schaktet gick en större avloppsledning. Men i den 
södra delen i anslutning till den plats där schaktet vek av åt norr och korsade gatan, samt på en mindre 
sträcka i den norra delen fanns bevarade kulturlager. På dessa sektioner upprättades två separata 
sektionsritningar, profil 1 i norr och profil 2 i söder (se fig. 5-7). Den underliggande topografin 
sluttade svagt åt öster ned mot Stortorget. Steril botten i schakten låg på cirka +5,50 mö h i den 
norra/västra delen och + 4,80 m ö h i den södra/östra delen. På den 60 meter långa sträckan sjönk 
bottentopografin således ca 0,7 meter ner mot Stortorget. 
 
Profil 1 upprättades i sektionens norra vägg i den norra delen av schaktet på en sträcka av fem meter. 
Under gatsten och recenta lager av sättsand framkom vad som måste tolkas som två äldre kulturlager. 
Ungefär 0,3 meter under markytan fanns ett cirka 0,1 meter tjockt lager av ljusbrun sandig mylla med 
enstaka bitar av träkol (lager 3 fig 5). Under detta lager fanns sedan ett upp till 0,7 meter tjockt 
homogent lager av brun sand med inslag av lerklumpar, tegelkross, djurben och enstaka järnföremål i 
form av några spikar och nitar (tillvaratogs ej) (lager 5, fig 5). Vid rensningen framkom att den 
bevarade sektionen endast var någon decimeter tjock och strax bakom vidtog det tidigare grävda  
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Fig. 4. Detalj över schaktet i Västra Storgatan med de två profilernas läge markerade med lila streck. 
Källaren A1 markerad med svart. 

 
avloppsschaktet, varför fyllningen i detta i sektionens södra del ser ut att ligga under kulturlagret. 
Några tydliga gränser i det tjocka lager 4 kunde inte urskiljas. 
 
Profil 2 var mer komplex och omfattade en 19 meter lång sträcka, från den punkt i söder där schaktet 
gick tvärs över gatan och norrut. På denna sträcka kunde sammanlagt 12 meter bevarade kulturlager 
dokumenteras (fig. 6, 7). Sektionen upprättades på schaktets södra sida. Längst i öster fanns en 
nedgrävd källarmur i sektionsväggen. Vid schaktningen hade den kallmurade källarväggen raserats, 
men dess ena nedgrävningskant kunde tydligt konstateras.  
 
Källaren, A1, var minst 6,2 meter bred, men dess egentliga bredd kunde inte fastställas eftersom den 
fortsatte längre åt söder utanför schaktet (se fig. 5, 8). Antagligen har byggnaden under vilken källaren 
funnits legat med sidan längs med Västra Storgatan, som i äldre tid varit betydligt smalare än i dag. 
Källarmuren var kallmurad, och cirka 0,5 meter bred. Stenarna i muren var 0,3 till 0,7 meter stora och 
satta i gul lera som fungerat som bindemedel i muren. Eftersom muren låg i sektionen kunde någon 
egentlig undersökning av källarens inre inte göras, men vid rensning av sektionen kunde man på det 
ställe där muren var borta, se att källaren varit putsad på insidan, eftersom det satt puts på stenarnas 
insida (fig. 9). Fyllningen i källaren bestod till stora delar av krossat taktegel vilket antyder att 
byggnaden haft tegeltak. Några daterande fynd framkom inte men vid rensningen av sektionen hittades 
eftermedeltida  
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Fig. 5 Profil 1. Lagerbeskrivning. 1. Gatsten 2. Grus, sättsand, småsten. Recent. 3. Ljusbrun sandig mylla, 
enstaka träkol. 4. Ljus sand, fyllning i avloppsschakt 5. Brun sand med inslag av lerklumpar, tegelflis, djurben, 
järnföremål. 6. Steril sand. 
 

 
Fig. 6 Profil 2 från söder. Lagerbeskrivning. 1. Gatsten 2. Omrörda recenta massor, grus, sten 3. Källarfyllning, 
sten, tegelkross, brun lerig mylla, djurben. 4. Brungrå lerig sand, enstaka tegelflis, bränd lera. 5. Ljusbrun sand 
(sättsand under kalkstensflis?). 6. Brunsvart svagt lerig sand med träkol, bränd lera, gula lerklumpar. 7. Steril 
sand. 
 

 
Fig. 7. Profil 2 i dess norra del. Lagerbeskrivning. 1. Gatsten 2. Omrörda recenta massor, grus, sten. 3. Brungrå 
lerig sand, enstaka tegelflis, bränd lera. 4. Grå starkt lerig sand, rikligt med bränd lera, tegelfragment, 
lerklumpar. 5. Gråbrun sand med träkol, djurben 6. Svartbrun sand, enstaka träkol, djurben, bränd lera. 7. Steril 
sand. 8. Lera ingående i A2.  
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Fig. 8. Källaren A1. Grundmuren låg precis i schaktväggen. I botten av schaktet syns stenar ingående i 
grundmuren. Foto mot söder. 
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Fig. 9. Källarmuren. På dess insida syns rester efter den putsade innerväggen. Foto mot norr. 
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Fig. 10. Källarens sidomur och nedgrävningskant. Foto mot norr. 
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keramik (F1-2, F4) samt ett fragment till en kakelugn (F3), som antyder att källaren fyllts igen under 
1700- och 1800-talen.  
 
Norr om källaren var sektionsväggen omrörd på en sju meter lång sträcka, innan orörda kulturlager 
åter kunde iakttas (se sträckan 13—18 m i fig 7). Här framträdde en likartad lagerbild som omfattade 
cirka 0,6 meter tjocka orörda kulturlager. Ungefär 0,3—0,4 meter under markytan fanns ett lager med 
grå lerig sand med rikligt med lerklumpar, bränd lera och tegelfragment (lager 4). Detta lager anslöt 
och var samtida med de två kraftiga stenskodda stolphål som kunde ses i sektionen, A2 och A3. 
Stolphålen var fyllda med sten och lera, 0,3-0,5 meter breda och 0,5-0,6 meter djupa. Sannolikt har de 
ingått i en och samma konstruktion, antingen en byggnad eller ett staket. Något säkert stratigrafiskt 
samband mellan lager 4, A2, A3 och källaren A1 kunde inte fastställas på grund av den omfattande 
störning som fanns på den mellanliggande sträckan, men möjligen kan de tillhöra samma arkeologiska 
kontext. I anslutning till källarmurens nedgrävning fanns ett lager av samma karaktär (lager 4 i fig. 6). 
Möjligheten att dessa båda lager egentligen är samma lager kan inte uteslutas.  
 
Under lager 4 fanns sedan ytterligare två sandiga kulturlager som totalt var cirka 0,3 meter tjocka. 
Lager 5 var ett lager av gråbrun sand med inslag av träkol och djurben, medan lager 6 bestod av 
svartbrun sand, enstaka träkolsbitar, djurben och fragment av bränd lera. Därefter tog den sterila 
sanden vid. Några fynd påträffades inte vare sig från lager 4, 5 eller 6. Alla ovanstående lager försvann 
därefter från sektionsväggen genom de omfattande störningar som kännetecknade resterande del av 
den södra schaktväggen. 
 

 
Fig. 11. Stolphålet A2.  
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Fig. 12. Stolphålet A3, fyllt av sten och lera. 
 
Fynd 
 
Några fynd bortsett från de keramikskärvor av yngre rödgods och fajans samt det kakelfragment som 
hittades vid rensning av sektionen över källaren tillvaratogs inte. Fynden antyder att källaren raserats 
under 1700-1800-talen. 
 

Fnr Plats Sakord Antal Vikt (g) 
F1 A1 Del av yngre rödgodsfat 1 81 
F2 A1 fajansskärva 1 3 
F3 A1 Fot til rödgodsgryta 1 56 
F4 A1 kakelfragment 1 20 

Tabell 1. Fynden från V Storgatan. 
 
Tolkning 
 
Undersökningen visade att det förekommer sträckor med bevarade kulturlager även i gatumark som 
redan tidigare är genomgrävt av ledningsschakt. Några direkta daterande fynd gjordes dock inte. Den 
källare som påträffades användes sannolikt under 1700- 1800-talen. Den var nedgrävd genom de 
äldsta kulturlagren på platsen, varför dessa måste vara äldre än källaren. Mycket talar därför för att de 
äldsta kulturlagren härstammar från stadens äldsta senmedeltida period.  
 
Profil 1 visade bilden i det som antagligen sedan senmedeltid varit gatumark. Trots att här fanns 
relativt tjocka lager bevarade, om än på en kort sträcka, kunde några äldre gatubeläggningar, 
exempelvis i form av stenläggningar, inte påträffas. Möjligen fungerade gatan utan gatubeläggning i 
äldsta tid.  
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Resultatet visade vidare att Västra Storgatan i äldre tider varit smalare än idag och att bebyggelsen på 
dess södra sida haft sin fasad i det som idag är gatumark. Detta genom den källare som kunde 
dokumenteras i profil 2. Den äldsta tomtkartan över Sölvesborg, från 1725, saknar dessvärre 
markeringar för husens läge varför det inte går att jämföra källarens läge med 1725 års bebyggelse. 
Det framgår dock att källaren legat längsmed tomtgränsen längs med gatan. På en karta från 1876 syns 
tre byggnader på Västra Storgatans södra sida ungefär på den plats där källaren påträffades. Möjligen 
har källaren ingått i det mellersta av dessa. I så fall har källaren använts åtminstone fram till slutet av 
1800-talet. Några fynd från denna tidsperiod gjordes dock inte, men å andra sidan berördes källarens 
inre inte av undersökningen. 
 

 
Fig. 13. Schaktet inlagt på 1876 års karta. Antagligen ingick källaren i det mellersta huset av de tre som låg 
längs med gatan. 
 
Måluppfyllelse 
 
Syftet med förundersökningen var att om möjligt fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, 
tidsställning, omfattning, sammansättning och komplexitet samt att ge Länsstyrelsen underlag för 
fortsatta beslut i ärendet. Det område som berördes av fjärrvärmeschaktet var till stora delar skadade 
av tidigare ledningsarbeten, varför förundersökningen inriktades på dokumentation av sektioner. Dessa 
visade att bevarade kulturlager även kan förekomma i gatumark. Undersökningen har vidare påvisat 
att Västra Storgatan tidigare varit betydligt smalare än idag, samt att området troligen varit nyttjat 
sedan stadens anlades i slutet av medeltiden. Förundersökningen kan därmed sägas ha uppfyllt sitt 
syfte. Undersökaren anser att några ytterligare antikvariska åtgärder inte är nödvändiga.  
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Länsstyrelsen dnr, beslutsdatum:  431-3197-10 (2011-01-11) 
Blekinge museum dnr:   140-0027-11 
RAÄnr:    44 
Socken:    Sölvesborg 
Kommun:    Sölvesborg 
Län:    Blekinge 
Plats:    Västra Storgatan 
Undersökningstid:   2011-5-09-2011-05-11 
Personal:    Martin Hansson, Kulturparken Småland 
Läge:   Fastighetskartan, blad 3E2e, Sölvesborg 
Koordinatsystem:   SWEREF 99 TM 
Koordinater för undersökningens SV hörn: x6211995 y1474210  
Dokumentation:  Mätdata, digitala fotografier, handritade sektioner och 

fynd förvaras på Blekinge museum 
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Bilaga 1 
 
Anläggninsbeskrivningar 
 
A1: källare till hus, minst 6,2 meter lång, av okänd bredd. Låg i sektionen. 

Källarmuren var kallmurad, och cirka 0,5 meter bred. Stenarna i muren var 0,3 till 0,7 
meter stora och satta i gul lera som fungerat som bindemedel i muren. Källarens insida 
putsad. 

 
A2: stenskott stolphål, 0,5 m bred, 0,5 m djup, fyllning av lera, grå lerig sand och 

sten. 
 
A3: stenskott stolphål, 0,35 m bred, 0,5 m djup, fyllning av lera, grå lerig sand och 

sten. 
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