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ANMÄLAN OM AVSLUTAD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING 
 
 
Identifieringsuppgifter 
 
Dnr Länsstyrelsen: 431-5834-05 Dnr Blekinge Museum: 140-0686-05 

Socken: Karlskrona Landskap: Blekinge Län: K 

Kommun: Karlskrona Trakt/kvarter/fastighet: RAÄ 77 
x-koord: 6225728 
y-koord: 1486735 

Nivå lägsta: 4 m.ö.h. 
Nivå högsta:  

Ekon. Kartblad: 3F5h 

 
 
Undersökningens art och omfattning 
 
Typ av exploatering: Grävning för nybyggnation 
Typ av undersökning: Särskild undersökning 
Uppdragsgivare: Projektbyggaren Teknik Syd AB Ansvarig institution: Blekinge museum 
Fältarbetsledare: Mikael Henriksson Fältarbete fr o m 2005-10-03 t o m 2005-10-03 
Omfattning av fältarbete: Punktvis schaktkontroll genomförd vid grävning i kv. Sparre, i 
närheten av korsningen Drottninggatan – Östra Prinsgatan. Rensning av schakt utfördes av 
ansvarig arkeolog genom handgrävning, och därpå följande dokumentation gjordes i form av 
sektionsritning och digitalfotografering. 
 
 
Undersökningsobjekt och undersökningsresultat 
 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl reg: Art av fornl: stadslager 
Undersökningsresultat: dokumentation genomförd. 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl reg: Anläggningar, typ/form/antal: 
Undersökningsresultat: inga antikvariskt intressanta lämningar eller fynd påträffade 
Datering: nyare tid 
Sammanfattande beskrivning: se omvänd sida 
Undersökning avslutad Ja X Nej Fornl tidigare undersökt Ja X Nej 
Införd på ekon karta Ja X Nej Lagskydd kvarstår Ja X Nej 
Fornl reg av RAÄ Ja X Nej Antecknad i fornl reg Ja X Nej 
 
 

---------------------------------------------- 
Datum   Fältarbetsledarens underskrift 



Efter länsstyrelsens beslut genomförde Blekinge museum en antikvarisk kontroll i samband 
med markingrepp inför nybyggnation i kv. Sparre. Det arkeologiska arbetet utfördes i form av 
en besiktning av två sektionsavsnitt i nära anslutning till den plats där Flottans simhall 
tidigare var belägen. Sektionerna dokumenterades genom handritning i skala 1:2. Huvuddelen 
av jordlagren bestod av fyllnadsmassor. Nederst gick dessa över i ett tydligt och kraftigt 
organiskt svämskikt, slutligen åtföljt av ett vattenhaltigt lerlager. Inga fynd tillvaratogs i 
samband med arbetet, och inga antikvariskt intressanta lager eller strukturer borttogs. 
Dokumentation i form av en sektionsritning samt fyra digitalfotografier förvaras i Blekinge 
museum. 
 

 
Sektionernas placering inom undersökningsområdet. 

 

 
Sektionsavsnitt C-D 
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