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Inledning Inledning Inledning Inledning och bakgrundoch bakgrundoch bakgrundoch bakgrund    

Utredningsområdet är beläget på Nättrabyåns östra åbrink. Inför anläggande av en 
pumpstation har tidigare genomförts en särskild utredning (lst dnr 431-1489-10, Blekinge 
museum rapport 2011:14) och en arkeologisk förundersökning (lst dnr 431-2826-10) av 
påträffade boplatslämningar, RAÄ Nättraby 150 och 151. Fornlämningarnas utbredning 
kunde inte avgränsas inom förundersökningsytan då en vattenintagsledning skulle anläggas 
och anslutas från ett vattenintag strax söder om. 

I samband med anläggandet av pumpstationen lades schaktmassor upp över en stor del av 
platån i anslutning till läget för intagsledningen. Även det område som täcktes av 
schaktmassorna var föremål för utredning för att undersöka om fornlämningar kan ha kommit 
till skada vid hanteringen av schaktmassorna, en yta som omfattar ca 40 x 50 meter. (lst FFU 
dnr 431-1008-13) 
 

Topografi och fornlämningsmiljöTopografi och fornlämningsmiljöTopografi och fornlämningsmiljöTopografi och fornlämningsmiljö    

Det aktuella undersökningsområdet ligger på gården Marielunds ägor ca 1,5 km norr om 
samhället Nättraby, i direkt närhet av Nättrabyån. Området utgörs av ängsmark vilken sluttar 
åt väster ner mot ån. Den högsta delen ligger i nordöst och är belägen på 25 meters höjd över 
havet. Intill utredningsområdet löper banvallen för den nedlagda järnvägen mellan Nättraby-
Alnaryd. 
 
 

 
Fig 1 Undersökningsområdet markerat på Vägkartan resp. Terrängkartan 
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I direkt anslutning till utredningsområdet är sedan tidigare RAÄ Nättraby 150 samt 151 
kända. I närområdet finns lämningar som grovt kan dateras till bronsålder-järnålder, vilka 
främst utgörs av gravområden på höjdlägen. Den närmast liggande registrerade 
fornlämningen utgörs av ett gravfält med ett 25-tal stensättningar som ligger uppe på ett 
krönläge ca 600 meter sydost om det nu aktuella området (RAÄ Nättraby 166 m.fl.).  På 
Ekebacken ca en kilometer åt sydöst ligger ett flertal rösen och stensättningar, samt tre 
skålgropsblock i anslutning till flackare åkermark.  Ca en kilometer åt söder på den västra 
sidan av Nättrabyån påträffas ytterligare ett område med totalt sju stensättningar (RAÄ 
Nättraby 91). Kunskapsläget för Nättraby socken utgörs i övrigt av inventeringar samt äldre 
undersökningar av enstaka stensättningar. 
 
 

 
 

 

Fältarbetets genomförande Fältarbetets genomförande Fältarbetets genomförande Fältarbetets genomförande     

Blekinge museum genomförde under tre arbetsdagar en särskild utredning inför anläggande 
av vattenintag från Nättrabyån på fastigheten Marielund 3:2, Karlskrona kommun. 
Utredningen omfattade två områden, vilka med hänsyn till planeringen av arbetet skulle 
utredas vid två separata tillfällen. 

 

 

Fig 2 Fornlämningsöversikt 
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Inom område 1 genomfördes sökschaktning under en arbetsdag i juni. Stora delar av ytan var 
omgrävd och sönderkörd. En eventuell anläggning kunde konstateras i form av ett 
stolphål/grop. 

 

Bild 1- 2 Marielund utredning fas 1. Foto mot N 

Fig 3 Schaktöversikt utredningsschakt och förundersökningsschakt 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med anläggandet av pumpstationen lades schaktmassor upp på strandplatån i 
anslutning till den planerade intagsledningen. Deponin omfattar en yta av ca 2 000 m². 

Sökschaktning av område 2 genomfördes den 24:e september. Inom öppnade ytor kunde 
totalt nio anläggningar konstateras. Det handlade om förmodade stolphål, gropar samt två 

Fig 4 Schaktöversikt arkeologisk utredning sökschakt område 1 och 2 

Bild 3 Marielund utredning fas 2. Foto mot NV 
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härdar, varav en kan dateras till 1800/1900 -tal, genom fynd av glas samt järnskrot. Vid 
ytrensning av den andra härden (härd 6) framkom två keramikskärvor. Dessa kan ges en trolig 
datering till yngre bronsålder/äldre järnålder. Efter samråd med länsstyrelsen togs ett 
makroprov i härd 6. Makroprovet floterades och prover togs för vedartsanalys. Provet, tyvärr 
av mycket smulig karaktär, är troligtvis kol från al. Provet sändes till Ångströmlaboratoriet för 
analys och daterades till 2713 ± 32 BP, vilket kalibrerat ger 865 ± 31 BC,2 σ. 

 

     
 
 
 

ResultatResultatResultatResultat    

Utredningen omfattade två områden, vilka med hänsyn till planeringen av arbetet skulle 
utredas vid två separata tillfällen. Inom område 1 genomfördes sökschaktning under en 
arbetsdag i juni. Stora delar av ytan var omgrävd och sönderkörd. En eventuell anläggning 
kunde konstateras i form av ett stolphål/grop. Sökschaktning av område 2 genomfördes den 
24:e september. Inom öppnade ytor kunde totalt nio anläggningar konstateras. Det handlade 
om förmodade stolphål, gropar samt två härdar, varav en kan dateras till 1800/1900 -tal, 
beroende på glasfynd samt järnskrot. Vid ytrensning av den andra härden (härd 6) framkom 
två keramikskärvor. Dessa kan ges en trolig datering på yngre bronsålder/äldre järnålder. Efter 
samråd med länsstyrelsen togs ett makroprov i härd 6. Makroprovet floterades och prover togs 
för vedartsanalys. Provet, tyvärr av mycket smulig karaktär, är troligtvis kol från al. Provet 

Bild 4 Marielund schakt 1 med anläggningar. Foto mot SV 

Bild 5 Marielund härd 6 
6 
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sändes till Ångströmlaboratoriet för analys och daterades till 2713 ± 32 BP, vilket kalibrerat 
ger 865 ± 31 BC,2 σ. 

Sammantaget med det aktuella resultatet tillsammans med resultaten från utredningen 2010 
och förundersökningen 2012 kan området tolkas som varande ett ytterområde till en boplats. 
För stunden motiverar ovanstående resultat inte några vidare förundersökningar. Skulle 
området i framtiden omfattas av exploatering är dock en förundersökning nödvändig. 

 

 

 

Administrativa uppgifterAdministrativa uppgifterAdministrativa uppgifterAdministrativa uppgifter    

Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-1008-13 

Blekinge museum dnr:   13-181-3 

Undersökningstid:   2013-06-10 – 2013-09-25 

     (tre arbetsdagar) 

Personal:    Arwo Pajusi 

Läge:    62F 3dS Rosenholm 

Koordinatsystem:   Sweref 99 TM 

Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 6231024 y: 532384 

Dokumentation:   Mätdata samt digitala fotografier 

förvaras i Blekinge museum. 

Fynd:    Blm 28527:1 

Kartanvändning:   LMV dnr 2013/00859 
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Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1     

Fyndtabell Blm 28527:1 

Fnr Kontext Fynd-
material 

Vikt 
(g) 

Antal Anmärkning 

1 Grop 1 
schaktfynd 

Keramik 14 2 Två skärvor, låg samman vid fyndet. De har 
ursprungligen suttit ihop/passar. Keramiken är av 
yngre bronsålders-äldre järnålderskaraktär. 

 

Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2    

Schaktbeskrivning Marielund 3:2 

Schakt nr 1 

Topografiskt 
läge 

Flack, lätt V-sluttande betesmark. 

Längd (m) 30 

Bredd (m) 1,6 

Lager 0,3-0,5 m tj matjordslager 

Undergrund Gråbrun lera i SV för att mot NÖ övergå i grågul sand.  

Anläggningar Grop 1 m diam, grop 0,5 m diam samt förmodat stolphål 0,35 m diam 

Fynd Blm 28527:1 

Övrigt  

 

Schakt nr 2 

Topografiskt 
läge 

Flack, lätt V-sluttande betesmark. 

Längd (m) 33 

Bredd (m) 1,6 

Lager 0,2-0,5 m tj matjordslager. 

Undergrund Gråbrun lera i SV för att mot NÖ övergå i grågul sand. 

Anläggningar Grop/stenlyft 1,1x0,8 (N-S), förmodat stolphål 0,3 m diam, härd 0,6 m diam samt 
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stenpackning 1,5x1 m (NÖ-SV). 

Fynd  

Övrigt  

 

Schakt nr 3 

Topografiskt 
läge 

Flack, lätt V-sluttande betesmark. 

Längd (m) 40 

Bredd (m) 1,6 

Lager 0,15–0,4 m tj matjordslager 

Undergrund Gråbrun lera i SV för att mot NÖ övergå i grågul sand. 

Anläggningar I schaktets Ö-del är ställvis rester av äldre täckdike. 

Fynd  

Övrigt  

 

Schakt nr 4 

Topografiskt 
läge 

Flack, lätt V-sluttande betesmark. 

Längd (m) 17 

Bredd (m) 1,6 

Lager 0,15–0,3 m tj matjordslager. 

Undergrund Grågul lera. 

Anläggningar  

Fynd  

Övrigt  
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Schakt nr 5 

Topografiskt 
läge 

Flack, lätt V-sluttande betesmark. 

Längd (m) 30 

Bredd (m) 1,6 

Lager 0,2-0,5 m tj matjordslager 

Undergrund Grågul slitig sand 

Anläggningar Grop 0,2 m diam 

Fynd  

Övrigt  

 

Schakt nr 6 

Topografiskt 
läge 

Flack, lätt V-sluttande betesmark. 

Längd (m) 25 

Bredd (m) 1,6 

Lager 0,2-0,6 m tj matjordslager 

Undergrund Grågul siltig sand i S. I N är ställvisa järnutfällningar i en övrigt rödgul sand. 

Anläggningar  

Fynd  

Övrigt  

 

Schakt nr 7 

Topografiskt 
läge 

Flack, lätt V-sluttande betesmark. 

Längd (m) 20 

Bredd (m) 1,6 

Lager 0,2-0,4 m tj matjordslager 
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Undergrund Grågul siltig sand i S. I N är ställvisa järnutfällningar i en övrigt rödgul sand. 

Anläggningar Härd 2x1 m (N-S) Modern (buteljglas) 

Fynd  

Övrigt  

 

Schakt nr 8 

Topografiskt 
läge 

Flack, lätt V-sluttande betesmark 

Längd (m) 12 

Bredd (m) 1,6 

Lager 0,3-0,5 m tj matjordslager 

Undergrund Grågul siltig sand i S. I N är ställvisa järnutfällningar i en övrigt rödgul sand. 

Anläggningar  

Fynd  

Övrigt  

 

Schakt nr 9 

Topografiskt 
läge 

Flack lätt Ö-sluttande betesmark. 

Längd (m) 10 

Bredd (m) 1,6 

Lager 0,2-0,4 m tj matjordslager (återpåfört) 

Undergrund Påförda lermassor 1,4–1,6 m tj. 

Anläggningar  

Fynd  

Övrigt  
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Bilaga 3Bilaga 3Bilaga 3Bilaga 3    

Vedlab 
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Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 4444    

C-14 datering 

 



15 

 

 

 

 



16 

 

 




