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Bakgrund 
Affärsverken Karlskrona AB planerar schaktningsarbeten för fjärrvärme i 
Stortorget - S. Smedjegatan. Eftersom området ligger inom fornlämningsområdet 
RAÄ 77 i Karlskrona sn (stadslager från medeltid - nyare tid), omedelbart öster 
om Fredrikskyrkan, har Länsstyrelsen gett Blekinge museum i uppdrag att uföra 
en arkeologisk förundersökning inom exploateringsområdet.   
 
 

Topografi och kulturhistoria 
Undersökningsområdet ligger i krönläge, och vid grundläggandet av Karlskrona 
hade hela området i stort berg i dagen. Fredrikskyrkan grundlades år 1720 på 
”hälleberget” (Hillbom 1979:39). Bilder från 1700- och 1800-talet visar en terräng 
som är mycket ojämn till skillnad från dagens asfalt och gatustensytor. 
 

 
 Figur 1. Arbetsområdet öster om Fredrikskyrkan. Mot norr. Foto Y. Wickberg 
 
 
 

Fältarbetets genomförande 
Den arkeologiska förundersökningen företogs 2008-02-28. Schaktningsarbetet 
omfattade cirka 160 m långs Stortorget - S. Smedjegatan. Det antikvariska arbetet 
utfördes genom schaktningskontroller. Framkomna lager dokumenterades  med 
digitalkamera. 
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 Figur 2.Schaktplan.

 
 
Resultat och diskussion 
Vid schaktningsarbetet framkom utfyllnadslager som överlagrade det ojämna 
urberget på 0,4 – 1,5 m djup. Utfyllnadslagren uppifrån och ned utgjordes till stor 
del av: 
 
Sand och makadam. 
Kullersten och sand. 
Sandig humus. 
Flis och sprängsten, tegel på vissa ställen. 
Humus och stenar mellan cirka 0,1 – 0,2 m st. 
Inga fynd bortsett från tegel kunde iakttagas. 
 
Dessa olika lager representerar en önskan om att utjämna de naturliga 
ojämnheterna i berget och skapa vägytor. Detta har skett i omgångar. 
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Figur 3. Lager i norra delen av undersökningsområdet. Mot väster.  Foto Y.Wickberg

 
 Figur 4. Arbetsområdets mellersta del. Mot Väster. Foto Y. Wickberg.
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 Figur 5. Arbetsområdet i söder. Mot Väster. Foto Y. Wickberg.
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Källor 
 
Skriftliga källor: 
Hillbom R. 1979. Karlskrona 300 år. Del 1. En återblick i ord och bild 1679-
1862. Karlskrona. 
 
Övriga källor: 
FMIS 
Lantmäteriets kartarkiv 
Diverse handlingar och rapporter i Blekinge museums arkiv. 
 

Administrativa uppgifter 
 
Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-1383-08, 2008-02-15 
Blekinge museum dnr: 140-0089-08   
Undersökningstid: 2008-02-28 
Personal: Ylva Wickberg  
Läge:   Fastighetskartan, blad 3F 5h 
Koordinatsystem:  Plan 2,5 gon W Blekinge 10. 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x:6225800 y: 1486535 
Dokumentation:  Mätdata och digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 
Fynd:  BlM 
Kartanvändning: LMV, Gävle, 2007, LMV Ärende nr M2005/2857, 
LMV 2007. Ur Historiska Kartor ™ 
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