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Datering

Rapport inkommer senare Ja ✖ Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

Inför kommande kabeldragning till Hjortsberga vattenverk så utförde Blekinge Museum en arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 284. Lämningen är 
en ytinventerad boplats i åkerslänt väst om Listerbyån. I matjorden har här påträffats flinta, slagg samt keramik. Inom delar har även sot iakttagits. Aktuell 
elkabel utgår från en stolpe som står mitt i fornlämningsområdet och leder därifrån vidare mot vattenverket. 
 
Förundersökningen inleddes med att sökschaktning utfördes efter kabelsträckningen i S. Ett ca 52 m l schakt drogs, då med en bredd på 2,5 m.  Inom de 
sydligaste 7 metrarna så var undergrunden av gulbrun moränsand/grus. I den följande norröver liggande sträckningen var undergrunden av gråbrun lera av 
synnerligen kompakt karaktär. Tolkningen av detta är att området innehåller svämlager från ån. Detta fenomen kunde också iakttagas vid länsmuseets grävning 
intill Hjortsberga kyrka, under augusti-september 2012. 
 
Ett mindre provschakt drogs i sluttningen strax intill den planerade anslutningen för en transformatorkiosk. Här kunde konstateras av massorna var rejält 
omrörda och återfyllda med makadam samt grus.

Förslag till fortsatta åtgärder

Då inget av arkeologiskt intresse kunde noteras är ärendet avslutat för museets räkning.

(Underskrift)

Arwo Pajusi

(Datum)

2013-04-24



 

 

 

Fig 1 Undersökningsområdet markerat på Översiktskartan 

Fig 2 Schakt- och fornlämningsöversikt 
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Fynd:   Inga fynd tillvaratagna 
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Bild 1 Gräns mellan sand och svämlager. Foto mot S 




