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Bakgrund 
 

Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme i Karlskrona kommun förväntades under tidig vår 2010 

beröra ett parti av Kristianopels fästningsmur, RAÄ 206:1, Kristianopel sn. Mot 

bakgrund av detta beslutade Länsstyrelsen att en arkeologisk förundersökning skulle 

utföras med inriktning på de exploateringsschakt i anslutning till murverket förväntade 

sträckning invid den norra utfarten. Blekinge museum fick i uppdrag att utföra nämnda 

undersökning. Föreliggande avrapportering utgör en sammanfattning av den arkeologiska 

förundersökningens resultat. Arbetet har i sin helhet bekostats av exploatören Karlskrona 

kommun. 

 

 
Fig.1 - Översiktskartan för östra Blekinge, Kristianopel markerat med svart cirkel. 

 

Topografi och kulturhistoria 
Den tidigmoderna staden Kristianopel är belägen på den blekingska ostkusten, fågelvägen 

ca 3 mil ONO om Karlskrona tätort. Fästningsstaden Kristianopel utgjorde under 1600-

talets början och mitt ett framskjutet fäste i det danska rikets gränsbygd mot Sverige, och 

staden var under denna tid en strategiskt belägen motpol till Kalmar. Kristianopel ligger 

på den tidigare ön Korsaskär, och staden är klassad som Riksintresse för 

kulturmiljövården enligt Miljöbalken, 3 kap 6 §. Omfattande spår av fästningsstaden 

finns bevarade såväl ovan som under mark, huvudsakligen i form mer eller mindre 

bevarade och konserverade mur- och befästningsverk. 
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Fältarbetets genomförande 
 

Det arkeologiska förundersökningsarbetet utfördes av Blekinge museums arkeolog Mikael 

Henriksson 2010-03-30 till 2010-04-01. Undersökningen genomfördes som en 

antikvariskt styrd schaktning för ca 15 m av ledningsträckningen invid Norreport, med en 

varierade schaktbredd om 0,75 till 1,15 m (bilaga 1). Mer noggranna grävningsmoment 

utfördes för hand. Digital inmätning av schakt och kontexter utfördes av Niclas Olsson, 

Blekinge Mätservice. Efterbearbetning av inhämtade fältdata gjordes efter avslutad 

fältarbetsfas av ansvarig arkeolog i ArcGIS 9.3. Den övriga dokumentationen bestod av 

skalenliga sektionsritningar och digitalfotografier. Fyndinsamling skedde genom 

handplock. Inga fynd bedömdes vara i behov av konservering och inga prover insamlades 

för naturvetenskaplig analys. Efter avslutad undersökning lämnades murresterna orörda 

varefter schaktet återfylldes.  

 

 
Fig.2 - FU-schaktet under utgrävning, fotograferat mot NNV. 
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Resultat och diskussion 
 

Omfattande arkeologiska spår framkom närmast omgående vid schaktningsarbetet, och 

dessa lämningar kunde följas utefter en sammanhängande sträcka om drygt 11 löpmeter 

(bilagor 1 och 2). Som ytligast framkom en orörd stenlagd nivå endast 0,10 m under den 

moderna markytan. Fortsatt rensning frilade härefter en till stor del kvarstående 

fästningsmur, en inre byggnadsmur samt konstruktionsdetaljer och rester av kulturlager 

mellan murverken (fig.2 resp. bilaga 1).  

 

Det framrensade partiet av den yttre fästningsmuren var nedbruten till en en återstående 

höjd av ca 1,0 m (fig.3). Schaktet löpte an i en sned vinkel mot murverket, varför dess 

fulla bredd endast kunde uppskattas till ca 4,40 m. Ytrensning av det yttre murverket 

frilade även ett par cirkulära, lätt sotiga färgningar om 0,20 meter i diameter, vilka kan 

förmodas vara rester av trästolpar (fig.5). Dikt an mot den yttre fästningsmurens insida 

påträffades en murad tegelkonstruktion. Denna återstod i två lag och bestod av tegel som 

mätte 11,5 x 7,5 x 24 cm. Konstruktionen sträckte sig ca 1,75 m ut från fästningsmuren, 

och de framrensade tegelstenarnas placering  skapade ett rektangulärt hålrum i 

konstruktionen. Om detta endast var skenbart gick ej att utläsa utifrån den begränsade 

överblick som schaktet erbjöd. En inre gråstensmur framrensades i schaktets SÖ del, på 

ett avstånd av 4,70 m från den yttre fästningsmurens insida. Bland annat p.g.a befintliga 

trädrötter kunde endast det inre murverkets övre delar rensas fram, men dess tjocklek 

uppgick till 0,7 m och dess kvarstående höjd till åtminstone 0,5 m. Mursidan som vette 

mot den yttre fästningsmuren var försedd med en jämnt kalkputsad yta om 3 cm tjocklek. 

Under påförda raserings- och fyllnadslager mellan tegelkonstruktionen och det inre 

gråstensmuren framkom en sotig, avsatt markhorisont (bilaga 2, Lager 5). Denna var som 

tjockast mitt emellan konstruktionerna, vilket sannolikt talar för att denna mittersta del 

trampats ned i större utsträckning än lagrets yttre kanter. 

 

Förundersökningens fyndmaterial om 14 poster består i huvudsak av ett omlagrat sådant, 

främst tillvarataget i olika nivåer av påförda lager (bilaga 3). Materialet omfattar 

uteslutande djurben, fragmentariska kritpipor, tegel och yngre rödgods. Ett mindre 

fyndmaterial kunde även insamlas vid bortgrävning av den avsatta lagerhorisonten i 

schaktets botten. I detta kulturlager tillvaratogs enstaka djurben, fragment av kritpipor 

och en blykula med en diameter om 11 mm (bilaga 3). 
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Fynd som sticker ut från det tämligen begränsade massmaterialet är ett fragment av en 

s.k. Jydepotte, delar av importerat vitgods samt s.k. Westerwaldkeramik (bilaga 3 resp 

fig.6). Fragmentariska fynd av importerat stengods av typen Westerwald får sägas vara 

relativt vanliga i Kristianopel. Det vid grävningen påträffade fragmentet är dock ovanligt 

då det är försett med en stämpeldekor i form av en heraldisk vapensköld. Efter viss 

efterforskning och kollegiala förfrågningar har vapenskölden kunnat knytas till Filip den 

sköne (f.1478, d.1506), son till den tyskromerske kejsaren Maximilian I. Den aktuella 

Westerwaldkeramiken bör ha ingått i en framställd serie, exklusiva krus och kärl som 

under 1600-talet återgav historiska monarkers vapensköldar (muntlig uppgift, Anders 

Reisnert, Malmö museer). Kritpiporna påträffades i huvudsak som skaftdelar, men även 

enstaka huvudfragment tillvaratogs (bilaga 3 resp fig.7). Materialet kan dateras till tiden 

kring 1630 (muntlig uppgift, Arne Åkerhagen). 

 

De spår som framkom i samband med 2010 års förundersökning ger ingen entydig bild av 

konstruktionerna i anslutning till det aktuella avsnittet av fästningsmuren. Det är dock 

rimligt att tolka det undersökta partiet mellan murarna som en möjligen överbyggd 

passage. Detta styrks av såväl den nedtrampade markhorisonten som den putsade 

innermuren. En försiktig hypotes pekar således i riktning mot en förläggningsliknande 

miljö helt nära det strategiskt mycket viktiga Norreport. Tolkningen kan inte vidimeras 

genom studier av de sektionsritningar av murverken som återges i 1660-talets kartmaterial 

över Kristianopel. Ytterligare tegel-, trä- och jordvallskonstruktioner kan dock ha 

kompletterat de gråstensmurade delarna av fästningen utan att sådant kommit att 

redovisas i kartmaterial.   

 

En systematisk lagring av arkeologiska forskningsresultat sker i dag löpande genom en 

uppdatering av stads-GIS (Henriksson 2008). Den akuella förundersökningen har påvisat 

att även ytterst begränsade grävinsatser kan resultera i ny kunskap om den lokala 

fornlämningssituationen. Slutsatsen är att en framtida bevakning av Riksintresset som 

den däri ingående fornlämningsmiljön med fördel kan och bör luta sig mot en 

kunskapsinhämtning genom strategiskt riktade, arkeologiska insatser.  
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Figurförteckning 
 
Fig.1 - Undersökningsområdet markerat på Översiktskartan. 
Fig.2 - Förundersökningsschaktet fotograferat mot norr. 
Fig.3 - Yttre fästningsmuren framrensad 
Fig.4 - Tegelkonstruktion framrensad 
Fig.5 - Sannolika stolphål i yttre fästningsmuren 
Fig.6 - Fyndfoto keramik 
Fig.7 - Fyndfoto kritpipor 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 - Schaktplan FU 
Bilaga 2 - Sektion A-B mot SO. 
Bilaga 3 - Fyndtabell FU 
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Bilaga 3 - Fyndtabell arkeologisk förundersökning 
 
 
Fnr Kontext Fyndmaterial Vikt (g) Antal Anmärkning 

      
1 Murad tegel-

konstruktion 
Tegel >2000 1 Tegelsten 11,5 x 7,5 x 24,5 cm. 

2 Lager 5 Kritpipor 46 15 Ett huvud, i övrigt fragmentariska skaftdelar. Enstaka 
fragment ornerade. 

3 Lager 5 Keramik 11 2 Yngre rödgods, fragment av grytor/fat. 

4 Lager 5 Obränt ben 7 1 Djurben 

5 Lager 5 Glas 1 1 Fönsterglas, fragment av 

6 Lager 5 Bly 6 1 Blykula, 11 mm diameter 

7 Lager 3 Keramik 13  Stengodskrus av Westerwaldtyp, fragment av. Vapensköld 
Filip den sköne. 

8 Lager 2 Keramik 10  Jydepotte, fragment av. 

9 Lager 2 Flinta 2 2 Obestämbara avslag/splitter 

10 Lager 2 Keramik 4 1 Brunt stengods, skärva av. 

11 Lager 2 Keramik 75 3 Trefotsgryta i vitgods, fragment av. 

12 Lager 2 Keramik 143 10 Yngre rödgods, fragment av fat, rörskaft m.m. 

13 Lager 2 Kritpipor 28 9 Uteslutande skaftdelar. Enstaka fragment ornerade. 

14 Inre stenmur Kalkbruk 112 1 Tillvarataget från N sidan av den inre murkonstruktionen 

 



Bilaga 4 - Bilder i urval. 
 
 

Fig.3 - Framrensad fästningsmur Fig.4 - Framrensad tegelkonstruktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.5 - Sannolika stolphål i fästningsmuren. 

 



 

 
Fig.6 - Från vänster fyndnummer 8, 7 och 11. 

 

 
Fig.7 - Piphuvud och övre fem fragmenten fyndnummer 2, övriga fyndnummer 13. 
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