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Redovisning av utförd 
arkeologisk undersökning

Geografiska och administrativa uppgifter
Län Kommun Landskap

Socken/Stad Kartblad Fastighet/kvarter

Beslutande länsstyrelse Länsstyrelsens dnr Beslut enligt KML Datum för beslut

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr Typ av undersökning/åtgärd Fältarbetstid start Fältarbetstid slut

Undersökande/ansvarig organisation Ansvarig person Typ av exploatering

Uppdragsgivare/exploatör Antal arbetsdagar Beräknad rapporttid Total faktisk kostnad

Beräknat

Undersökt

Yta, ext (m2) Yta (m2) Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog Timmar, maskin

Yta, ext (m2) Yta (m2) Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog Timmar, maskin

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS. 
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.

Datering

Rapport inkommer senare Ja Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

Förslag till fortsatta åtgärder

(Underskrift) (Datum)

Blekinge Karlshamn Blekinge

Elleholm 3E 5g Mörrum Elleholm 47:1

Länsstyrelsen, Blekinge 431-5948-08 Särskild undersökning enligt 2 kap 13§ KML 2008-08-08

140-0411-08 Särskild undersökning 2008-09-29 2008-09-29

Blekinge museum Mikael Henriksson Installation av värmepump

Mörrum-Elleholms församling

RAÄ 12 Elleholm

Medeltid, Nyare tid

6

Blekinge museums arkeolog övervakade schaktningsarbeten för en värmepumpsanläggning vid Elleholms kyrka. Ett 8,0 m långt och 0,8 m brett schakt (Schakt 
1) drogs från sakristians östra vägg till ett mindre hus i kyrkans närhet. Ett andra, ca 12,0 m långt och 0,8 m brett schakt (Schakt 2) drogs från det mindre husets 
sydsida till Mörrumsån.  Det maximala schaktdjupet uppgick till ca 0,85 m. Lagerföljden i bägge schakten dominerades till grävd nivå närmast fullständigt av 
omlagrade och påförda massor. På 0,75 m djup vidtog i Schakt 1 dock ett avsatt,  humöst och träkolsbemängt, grått lerlager vilket överlagrade vad som 
uppfattades som ett avsatt svämlager med kraftigt humösa inslag. Slutligen vidtog en orörd undergrund av gråbrun silt. På omkring 0,40 m djup noterades i 
schaktkanten sporadiska spår av en med upp till 0,25 m stora natursten belagd markyta, vilken i viss mån kunde följas ca 2,5 m från kyrkan. Den stenlagda ytan 
tolkades ha kunna haft en stabiliserande funktion i kyrkobyggnadens absoluta närhet. I Schakt 2 framkom vad som uppfattades vara ett raserat murfundament 
bestående av upp till 0,7 m stora, tuktade naturstenar. I övrigt gjordes inga antikvariskt intressanta observationer. Endast ett mycket begränsat fyndmaterial av 
tydligt eftermedeltida karaktär noterades. Bland detta kan nämnas fragment av tegelstenar och takpannor, glas, yngre rödgods samt skaft av kritpipor. Inga fynd 
framkom i källkritiskt godtagbara kontexter eller bedömdes på annat sätt vara av antikvariskt intresse. Av dessa anledningar tillvaratogs inget material.

Exploateringens begränsade påverkan motiverade inga ytterligare, antikvariska insatser.

Mikael Henriksson 2009-06-10
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Uppgifter om lägesbestämning
Mätmetod

Skala

Medelfel vid inmätning

Kommentar kring inmätning

Anvisning för leverans av lägesuppgifter till RAÄ

Anvisning för leverans av lägesuppgifter till länsstyrelse

Anvisning för objekttabell för enkel lämningstyp

Anvisning för objekttabell för sammansatt lämningstyp

Anvisning för antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus

Anvisning för beskrivning

Konatktpersoner RAÄ: 
  
Agneta Åkermark Kraft, tel. 08- 5191 8570, e-post agneta.akermark-kraft@raa.se 
Carina Örneklint Berg, tel. 08-5191 8544, e-post cor@raa.se

Anvisningar för bilaga Objekttabell för särskild utredning

Manuell inprickning
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RAÄ-nr Tillfällig arbetsid. (obj.nr) Osäker position Osäker utbredning Lägsta nivå (möh) Högsta nivå (möh)

Antikvarisk bedömning Skadestatus Undersökningsstatus

Antal Lämningstyp Egenskapsvärde Egenskapsvärde Egenskapsvärde

Beskrivning

Ja Nej Ja Nej

Objekttabell för enkel lämningstyp

Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan 
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

1
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RAÄ-nr Tillfällig arbetsid. (obj.nr) Osäker position Osäker utbredning Lägsta nivå (möh) Högsta nivå (möh)

Antikvarisk bedömning Skadestatus Undersökningsstatus

Antal Sammansatt lämningstyp

Ja Nej Ja Nej

Objekttabell för sammansatt lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp Egenskapsvärde Egenskapsvärde Egenskapsvärde

Antal Ingående lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp

Beskrivning

Antal Ingående lämningstyp

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan 
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

1
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Referenser

Kartmaterial

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen

Kartarkiv Kartakt/Årtal Karttyp

Kartarkiv Kartakt/Årtal Karttyp

Kartarkiv Kartakt/Årtal Karttyp

Skriftlig källa

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen

Skriftlig källa

Bild
Upphovsman Upphovsrätt

Datum Fotoidentitet/Titel Riktning till motivet

Fotokommentar

Bildformat för foton som levereras till FMIS skall vara JPEG. Max 800x600 pixlar

 

 

 

Lägg till

Ta bort

Lägg till

Ta bort

 

Lägg till

Ta bort



Administrativa uppgifter 
 

Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-5948-08 
Blekinge museum dnr: 140-0411-08 
Undersökningstid:   2008-09-29 
Personal:  Mikael Henriksson 
Läge:   Fastighetskartan, blad 3E 5g Mörrum 
Koordinatsystem:  Plan 2,5 gon W Blekinge 10. 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 6226547 y: 1434499 
Dokumentation:  Mätdata, 1 sektionsritning samt 12 digitala fotografier förvaras i 

Blekinge museum. 
Fynd:  Inga fynd tillvaratagna 
Kartanvändning: ©LMV, Gävle, 2009, ©LMV Årende nr M2005/2857, ©LMV 2009. 

Ur Historiska Kartor ™ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schaktplan särskild undersökning 2008. 

 
 
 

 
Sektion A-B mot NO. 



 
 

 
Uppbrutet golv vid sakristians östvägg 
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