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Bakgrund 
 

Under 2006 påbörjade Olofströms kommun, genom entreprenören SKANSKA AB, 

arbetet med att renovera och bygga ut kommunens simhall. I samband med det inledande 

arbetsskedet, fick Blekinge museum i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning de 

förestående markingreppen kunde komma att beröra tidigare okända fornlämningar på 

platsen. Utredningsarbetet utfördes av Länsmuseets arkeolog, och föreliggande 

avrapportering redogör för fältarbetets resultat. Den antikvariska insatsen har i sin helhet 

bekostats av SKANSKA AB. 

 

 
Fig.1 – Utredningsområdet i förhållande till Holjeån. 

 

Topografi och kulturhistoria 
 

Det aktuella exploateringsområdet är beläget omkring 300 m söder om Holjes tidigare 

bykärna. Olofströms simhall ligger i en brant sluttning mellan Högavångskolans sandiga 

platå och Holjeåns sträckning öster om denna. Skolans område gränsar i söder mot 1710-

11 års pestkyrkogård (RAÄ 72, Jämshögs sn), vilken delundersökts såväl 1952 som 2000 

(se Jacobsson 2002).  
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Fältarbetets genomförande 
 

Blekinge museums arbetsinsats utfördes i form av återkommande besiktningar av det 

fortlöpande arbetet på platsen. En inledande samverkan med exploatören och 

dokumentation av planområdet skedde 2006-04-04. Den direkta schaktövervakningen 

inför spontning, koncentrerades först till den västra sidan av den befintliga 

byggnadskroppen 2006-05-19. Avslutningsvis grävdes sedan ett 7 m2 stort provschakt 

direkt söder om simhallen 2006-06-28. Arbetet dokumenterades genom fotografering 

med digitalkamera.  

 

 
Fig.2 – Spont mot branten väster om simhallen. 

 

Resultat och diskussion 
 

Kontroll av lagerföljden invid sponten mot branten visade på redan utschaktade och störda 

jordmassor. Provschaktet söder om byggnaden grävdes till ett djup om 0,75 m. Här 

framkom både omrörda och påförda massor, vilka slutligen övergick i orörd sand med 

humösa inslag utan spår av några som helst  antikvariskt intressanta lämningar. 
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Figurförteckning 
 
Fig.1 Utredningsområdet markerat på fastighetskartan 
Fig.2 Överblick västra sidan av simhallen 
 
 
 

Källor 
 
Skriftliga källor 
 
Jacobsson, B. 2002. En begravningsplats för pestoffer från åren 1710 och 1711 Blekinge, 
Olofströms kommun, Jämshögs socken, Holje 5:68 och 5:69. RAÄ UV Syd rapport 2002:15. 
Lund. 
 
 
 

Administrativa uppgifter 
 
  
Undersökningstid:   2006-04-04, 2006-05-19 och 2006-06-28 
Personal:  Mikael Henriksson 
Läge:   Fastighetskartan, blad 3E7e Olofström 
Koordinatsystem:  Plan 2,5 gon W Blekinge 10. 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 6239324 y: 1421009 
Dokumentation:  Mätdata och 30 digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 
Fynd:  Inga fynd 
Kartanvändning: ©LMV, Gävle, 2007, ©LMV Ärende nr M2005/2857. 
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