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431-1083-13

Beslut enligt KML
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2013-05-29
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Undersökarens dnr/projektnr

13-171-3
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Arkeologisk förundersökning

Fältarbetstid start

2013-09-26

Fältarbetstid slut

2013-09-26

Undersökande/ansvarig organisation

Blekinge museum

Ansvarig person

Arwo Pajusi

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)

Raä 12:1

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

Blekinge museum har under en dag genomfört en förundersökning. Denna var föranledd av att Mörrums-Elleholms församling avser att gräva ner en septitank 

strax öster om kyrkan. Undersökningsområdet ligger inom fast fornlämning, Raä Elleholm 12:1, som utgör medeltida stadslager. Elleholms nuvarande kyrka 

uppfördes under 1700-talets första år som ersättning för en äldre kyrkobyggnad, vilken i Lunds stifts Landebok 1569 omtalas som "capell". Enligt Johannes 

Meijers karta över Elleholm från omkring 1650 synes detta ha legat på samma plats som den nuvarande kyrkan. På kartan redovisas även en bogårdsmur kring 

kapellet. Förmodade rester av denna påträffades vid en 2009 genomförd arkeologisk förundersökning inför anläggandet av en skyddsvall kring kyrkan (Blekinge 

museum rapport 2009:31).  

 

Ett 4x2,2 m (N-S) schakt öppnades och grävdes totalt ned till 1,75 m dj. I den nordliga änden av schaktet framkom på 0,5-0,8 m dj en stenpackning, av 0,1-0,5 

m st stenar, i två till tre varv. Underst var då de ca 0,5 m st stenarna. Under denna stenpackning fanns tegelkross samt enstaka fragment av kalkbruk ned till 0,9 

m dj. Med tanke på 2009 års undersökning så är detta en trolig fortsättning på muren.  

Förslag till fortsatta åtgärder

Inga vidare arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

(Underskrift)

Arwo Pajusi

(Datum)

2013-09-26



 
 
 
 

 
  

Fig.1 Undersökningsområdet markerat på Vägkartan resp. Terrängkartan 

Fig.2 Schaktplan 



Elleholms kyrka FU inför nedläggande av septiktank 
 
Lagerföljd i schaktets norra ände  

0-0,2 m grus/sand påfört modernt material 
0,2-0,5 m fet svart matjord 
0,5-0,8 m grund till stenmur 
0,8-1,0 m fet svart matjord med tegelkross, kalkbruksfragment 
1,0–1,5 m vattenavsatt jord/lera i varviga lager 
1,5–1,75 m grågul lera 
1,75–1,9 m blålera 
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