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BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
 
 
Med anledning av ny bostadsbebyggelse inom det tidigare Folkets parksområdet i Ronneby, 
Ronneby 25:19 undersökte Blekinge museum 1996, 2000 resp. 2003 tre stensättningar, 
fornlämning 123, 124 samt 125 i Ronneby sn (länsstyrelsens beslut dnr 220-7393-95 resp. 
220-597-99). Rapporter om de 1996 resp. 2003 undersökta anläggningarna, fornlämning 123 
resp. 125 har tidigare lämnats. Den här aktuella stensättningen, fornlämning 124, undersöktes 
i augusti 2000 genom 1:e antikvarie Thomas Persson. Undersökningen bekostades i likhet 
med de föregående av exploatören, Studentbostadshus i Ronneby AB. 
 
 

 
 
 
 
FornlämingsmiljöFornlämingsmiljöFornlämingsmiljöFornlämingsmiljö    
 
De tre stensättningarna var belägna i den nordvästra delen av en markerad bergsplatå, som i 
N, Ö och V avgränsas av branter. Randpartierna utgörs företrädesvis av hällmark medan 
platåns inre delar är moräntäckta. Området var i äldre tid utmark till Påtorps by men togs i 
början av 1900-talet i anspråk för Ronneby Folkets park. Verksamheten upphörde på 1960-
talet. Vegetationen utgjordes vid undersökningstillfällena främst av glesa bestånd av ek och 
en. 
 
 
Stensättningarna har under perioder med mindre vegetation legat i mot angränsande dalgång 
väl exponerade lägen. Bergbundna gravanläggningar av liknande slag är karakteristiska för 
området och ett flertal undersökningar har genomförts under åren med dateringar till 
bronsålder/äldre järnålder. I bl a den närbelägna Hultabacken norr härom undersökte 
Blekinge museum 1970 fyra stensättningar i samband med exploatering för villabebyggelse. 
 

Fig 1 Undersökningsområdet 
markerat på Vägkartan resp 
Terrängkartan 
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En detaljplan för området upprättades 1993 för att möjliggöra uppförandet av ett antal 
flerbostadshus inom den nordvästra delen av höjdplatån. Exploateringen kom därmed i 
konflikt med de registrerade fornlämningarna, vilket föranledde besluten om särskild 
undersökning. För att om möjligt påvisa ytterligare forntida aktivitet i närområdet genom-
fördes i samband med planarbetet en arkeologisk utredning, varvid ett antal provschakt togs 
upp i de moränfyllda svackorna på bergsplatån. Schaktningen gav dock negativt resultat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2 Bergbundna rösen och 
stensättningar i området.  
Utsnitt av Fastighetskartan 

Fig 3 Kartutsnitt med de tre 
undersökta stensättningarna. 
Utsnitt av Fastighetskartan 
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Riksantikvarieämbetet fornminnesinventering från 1969 redovisade sex stensättningar inom 
området. De genomförda undersökningarna visade emellertid att fornlämning 123:1-2 resp. 
124:1-3 endast utgjordes av vardera en anläggning. Samtliga anläggningar var skadade och 
fyllningen delvis omplockad: 
 

Fornlämning 123: Undersökt och borttagen 
1996. (Fig. 4) 
Stensättning, rund, 9 m i diameter och intill 
0,3 m hög, uppbyggd av en i fyllning av 
vittringsgrus, väl inbäddad stenpackning. Vid 
undersökningen framkom fyra koncentriska, 
ursprungligen dolda kantkedjor av delvis 
tuktade stenar, av vilka flertalet synes ha 
brutits ur fast berg på platsen. Fyra 
koncentrationer av brända ben påträffades i 
stensättningen. Framkomna fynd av 

bronsbleck och flinta, däribland en hjärtformig pilspets, samt fragment av ett ornerat benföremål, 
troligen en kam, låg spridda i fyllningen och kunde inte i något fall knytas till bengömmorna. Under 
stensättningens centrala del var berghällen kraftigt eldpåverkad och två kolprover insamlades här. 
Någon 14C-analys har ej gjorts. 
 

Fornläming 124: Undersökt och borttagen 
2000. (Fig. 5) 
Stensättning, rund, ca 14 m i diameter, 
anlagd över uppstickande bergklack. Den 
centrala delen av berghällen var täckt av ett 
tunt lager vittringsgrus. I ytan syntes enstaka 
brända ben. I de mera perifera delarna av 
stensättningen fanns bevarad, delvis 
övertorvad fyllning av 0,15–0,3 m stora 
stenar. 
 

 
                                                                                 

Fornlämning 125: Undersökt och borttagen 
2003. (Fig. 6) 
Stensättning, oval, 13 x 11 m, intill 0,3 m h, 
med fyllning av vanligen 0,3-0,5 m stora 
stenar. Enstaka stenar var 0,6-1,2 m stora. I 
norra och södra delen fanns rester av en 
kantkedja. I stensättningens nordöstra del 
täckte fyllningen en skreva i berget, avgränsad 
av rester av kantkedjor. I fyllningen framkom 
här en ythuggen flintspets samt två pärlor av 
blå glasmassa. Inga benrester påträffades. 
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UndersökningenUndersökningenUndersökningenUndersökningen    
  
Stensättningen var före undersökningen täckt av ett lager mossa samt i de perifera delarna av 
ett tunt torvlager.  Avgränsning var svårbedömd men efter rensning visade sig anläggningen 
omfatta en yta om ca 14 m i diameter. Stensättningen var uppförd över en flack bergklack, 
vilken till större delen var täckt av ett 1-5 cm tjockt lager vittringsgrus med enstaka små, 
skärviga stenar. I den västra och södra delen var grusfyllningen något tjockare och här fanns 
partier med ett sammanhängande stentäcke av 0,15–0,3 m stora stenar. Bergklacken avsluta-
des i öster av en halvmeterhög, lodrät kant, nedanför vilken fanns en sammanhängande 
packning av större stenar, vilken utgjorde stensättningens avgränsning. 
 
 

         
 
 
Stensättningen var uppenbarligen skadad. Ursprungligen torde hela bergklacken varit täckt av 
ett gruslager. Huruvida även en täckande stenpackning funnits är dock ovisst. Stensättningar, 
som helt eller delvis endast består av ett tunt gruslager är vanliga i området. 
 
 

       
 
 
 
Enstaka brända ben låg i ytan på stensättningens högsta del. Vid undersökningen påträffades 
här inom ett 3,5 x 1,5 m st område sammanlagt tre smärre koncentrationer av brända ben. 
Benen låg direkt på berghällen under den tunna grusfyllningen. Benmängden uppgår 
tillsammans till endast drygt 40 g.  
I anslutning till den största koncentrationen tillvaratogs träkol. I övrigt påträffades endast ett 
par små flintavslag av sydskånsk flinta, vilka likaledes låg i den tunna grusfyllningen men utan 
kontakt med benkoncentrationerna. 

Fig 7 Fornlämning 124, stensättningen före undersökning, 
foto från V 

Fig 8 Fornlämning 124, stensättningen före undersökning, 
foto från N 

Fig 9 Fornlämning 124, stensättningen efter avtorvning, 
foto från V 

Fig 10 Fornlämning 124, detalj av stenpackningen i östra 
delen 
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ResultatResultatResultatResultat    
 
Vid undersökningen framkom inga daterande fynd men stensättningen ligger i en 
fornlämningsmiljö, som är karakteristisk för områdets bronsålder/äldre järnålder. Det nära 
rumsliga sambandet med de undersökta fornlämningarna 123 och 125 tyder även på ett 
tidsmässigt sammanhang. Dessa båda stensättningar kan på goda grunder förmodas ha anlagts 
under bronsålder och samma datering synes därför rimlig även för fornlämning 124. 
 
 
Fyndtabell Blm 28689 1-5 
 

FNR SAKORD MATERIAL VIKT(G) ANTAL FYNDSTATUS ANMÄRKNING 
1  Flintavslag Flinta 4 2  Delvis bränt 
2  Brända ben Ben 12 82 Fragment Benkoncentration I 
3  Träkol Kol 1 18  C14-prov: FNR 2 
4  Brända ben Ben 1 6 Fragment Benkoncentration II 
5  Brända ben Ben 28 219 Fragment Benkoncentration 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ReferenserReferenserReferenserReferenser    
 
Björkquist, K-A./Persson, Th. Folkvandringstid i Hulta. Blekingeboken 1970. 
 
Björkquist, K-A. Rapport om undersökning av rösebotten/stensättning i kv Freja 1, Ronneby. 
Blekinge museum rapport 1967. 
 
Björkquist, K-A. Rapport om arkeologisk utredning inom Folkets Parkområdet i Ronneby. 
Blekinge museum rapport 1993. 
 
Björkquist, K-A. /Persson, Th. Rapport om arkeologisk undersökning av två oregelbundna 
stensättningar, fl 27:1-2, kv Hjorten, Ronneby. Blekinge museum rapport 1968. 
 
Björkquist, K-A., /Persson, Th. Rapport om undersökning av fyra stensättningar, fl 126, 127, 
128 och 130, Hulta 1:178, Ronneby. Blekinge museum Rapport 1970. 
 
Henriksson, M. Rapport om särskild undersökning 2003 av stensättning, fl 125 I Ronneby sn. 
Blekinge museum rapport 2007:3. 
 
Jaanuson, H. Rapport om undersökning av två fornlämningar på stadsäga 200, Ronneby stad. 
Blekinge museum rapport 1966. 
 
Nilsson, B., /Persson, Th. Rapport om arkeologisk slutundersökning 1996 av stensättning, fl 123 I 
Ronneby sn. Blekinge museum rapport 1996. 
 
Wallin, L. Rapport om undersökning av två stensättningar, fl 138 och 142, Hulta villaområde, 
Ronneby. Raä UV rapport 1985:9. 
 
 
 
AdministrativaAdministrativaAdministrativaAdministrativa    uppgifteruppgifteruppgifteruppgifter    
 
Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 1999-03-08, dnr 220-597-99 
Blekinge museum dnr: 140-0218-99 
Undersökningstid: 2000-08-00 
Personal:   Thomas Persson, Jonas Eckerbom 
Läge:   Fastighetskartan 62F 2bN Ronneby 
Koordinatsystem:  SWEREF 99TM 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 6228448 y: 518219 
Dokumentation:  Förvaras i Blekinge museum. 
Fynd:  Blm 28689 1-5 
Kartanvändning: LMV i2014/00931  
 
 
 
 
 
 



8 
 

BilagaBilagaBilagaBilaga    
 

 
 
 
 
 

 

Planritning 

Sektionsritning 




