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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 Sölvesborg Blekinge

Sölvesborg 3E 2e Sölvesborg Sölvesborg 4:5

Länsstyrelsen, Blekinge 431-1200-09 Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML 2009-09-02

140-0250-09 Arkeologisk förundersökning 2009-11-13 2010-04-12

Blekinge museum Mikael Henriksson Park

Sölvesborgs kommun

RAÄ 36 resp 44 Sölvesborgs sn

Nyare tid

6

Kommunens schaktningsarbeten utfördes vid två olika tillfällen under antikvarisk övervakning. En större yta om dryga 1000 m2 banades av till ett maximalt 
djup om 0,6 m. Ytan var i sin helhet störd av tidigare ledningsdragningar och endast omrörda jordmassor, lagernivåer och antikvariskt ointressanta fynd 
påträffades. Vid grävningsarbeten för en pergola övervakades schaktning av 13 st ca 1,0 x 0,4 m stora gropar för fundament. Dessa schakt grävdes till ett 
maximalt djup om 0,6 m., och endast helt sentida, påförda lager framkom. Ett undantag utgjordes av en av fundamentgroparna, i vilken påträffades en med 
mellan 0,08 - 0,35 m stora, flata gråstenar samt ett mindre, rubbat block belagd yta. Kontextet tolkades med all tydlighet utgöra yttre delen av en stenskoning 
kring den brunnslämning som finns registrerad som RAÄ 36 i Sölvesborgs sn. Brunnen skall ha nyttjats för bevattningssyften långt in på 1900-talet, vilket 
underströks av den ledning av järn som löpte genom den stenlagda ytan i riktning mot brunnens förmodade mittdel norr om schaktkanten.

Då den aktuella exploateringen inte hotade den stenlagda ytan invid RAÄ 36, bedömdes det inte finnas skäl till ytterligare antikvariska insatser.

Mikael Henriksson 2010-04-30
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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

DGPS

 



 
Undersökningsytorna i Järnvägsparken rödmarkerade 

 
 

 
 
 

Stenläggning framrensad i anslutning till RAÄ 36 Sölvesborg. 
 
 



Administrativa uppgifter 
 

Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-1200-09, 2009-09-02 
Blekinge museum dnr: 140-0250-09 
Undersökningstid:   2009-11-13 till 2010-04-12 
Personal:  Mikael Henriksson 
Läge:   Fastighetskartan, blad 3E 2e Sölvesborg 
Koordinatsystem:  Plan 2,5 gon W Blekinge 10. 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 6214226 y: 1423852 
Dokumentation:  Mätdata samt 16 digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 
Fynd:  Inga fynd tillvaratagna 
Kartanvändning: ©LMV, Gävle, 2010, ©LMV Årende nr M2005/2857, ©LMV 2010. 

Ur Historiska Kartor ™ 
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