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BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
 
Ronneby församling genomförde under perioden januari-oktober 2012 en interiör renovering av 
Hjortsberga kyrka. Arbetet omfattade bland annat golvbjälklaget i kor och långhus, åtgärder på 
golvbjälkar samt läggning av nytt trägolv. (Lst dnr 433-856-12). För såväl projektledning som 
antikvarisk medverkan svarade Ponnert Arkitekter AB. Byggentreprenör var Mur & Puts Bygg AB i 
Fjälkinge. 
 
Under hösten utförde Blekinge museum arkeologiska undersökningar på och i anslutning till 
kyrkogården. I samband därmed uppmärksammades ett mynt i en utanför sakristian upplagd 
dumphög. Materialet kom uppenbarligen inne från kyrkan. Denna förmodan bekräftades av ett 
samtal med entreprenören Christer Jönsson, som uppgav att det var utschaktad fyllning som legat 
under mittgångens trägolv. 
 
I den av Ponnert Arkitekter AB upprättade antikvariska rapporten anges följande under rubriken 
Kyrkorum: 
 
”Golvbjälklaget var undermåligt i långhusets mittgång och i korets västra del. Merparten av bjälkarna var 
av ek i varierande kvalitet och dimension, några var återanvända. Många bjälkar var för korta och hade 
bristfälliga upplag. Partiellt var bjälkarna också för glest placerade, vilket medfört att trägolvet sviktade. 
Marken under bjälkarna har rensats från organiskt material såsom träspån och stickor samt täckts med 
mackadam. Som underlag för nytt trägolv kompletterades de bjälkar som kunde bevaras med 12 nya bjälkar 
av ek…, 11 bjälkar i mittgången och 1 bjälke i koret. Bjälkarna har upplag på betongplattor… ” 
 
(se bifogad fotodokumentation). Enligt rapporten påträffades inga fynd i samband med 
schaktningsarbetet. 
 
Den arkeologiska efterundersökningenDen arkeologiska efterundersökningenDen arkeologiska efterundersökningenDen arkeologiska efterundersökningen    
 
När myntfyndet i dumphögen påträffades hade byggnadsarbetet inne i kyrkan i huvudsak slutförts. 
Nytt trägolv låg på plats och någon undersökning av marken under golvbjälklaget kunde inte göras. 
Markingreppen var att döma av fotodokumentationen förhållandevis omfattande, varför 
möjligheterna till värdefull information kan ha gått till spillo. 
 
Den arkeologiska efterundersökningen fick således begränsas till en sållning av de utschaktade 
fyllnadsmassorna. Arbetet utfördes på länsstyrelsens uppdrags. Härvid tillvaratogs inte mindre än 18 
mynt. Fem av dessa är medeltida, de övriga från nyare tid. Mynten är bestämda av Eva Wiséhn, 
Myntkabinettet. 
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Fig. 1 Efterundersökningsområdet markerat på Översiktskartan 

Fig. 2 Efterundersökningsområdet markerat på primärkartan 












































