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Inledning och bInledning och bInledning och bInledning och bakgrundakgrundakgrundakgrund 

 

Föreliggande avrapportering inbegriper den arkeologiska förundersökningen som utfördes av 
Blekinge museum mellan 2011-11-21 och 2011-11-22 samt 2011-12-19. Ansvarig 
projektledare var Arwo Pajusi som även svarade för rapportarbetet. 

Inför en planerad exploatering inom del av fastigheten Karlshamn 5:1, benämnd Östra 
Skogsborg, beställde Karlshamns kommun en särskild utredning av Blekinge museum med 
syfte att klargöra huruvida tidigare okända arkeologiska spår kunde komma att beröras av en 
byggnation på platsen. Efter att beslut i ärendet tagits av länsstyrelsen (Dnr:431-4116-05) 
genomförde länsmuseet nämnda utredningsarbete mellan 2005-09-06 och 2005-09-07. Vid 
utredningen framkom boplatsspår av stenålderskaraktär i ett topografiskt gynnsamt terrassläge 
i en under förhistorisk tid lagunliknande miljö. 

I samband med planerad nybyggnation på fastigheten Karlshamn 5:1 har Karlshamns 
kommun ansökt om tillstånd att ta bort de fornlämningar som framkommit. Innan 
länsstyrelsen prövar ansökan avses att besluta om en arkeologisk förundersökning för att få ett 
tillfredsställande underlag för prövningen. 

 

 
Fig.1 Undersökningsområdets belägenhet markerat på Översiktskartan 
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Topografi och kulturhistoriaTopografi och kulturhistoriaTopografi och kulturhistoriaTopografi och kulturhistoria    
 

Undersökningsområdet är beläget knappt 1,5 km öster om Karlshamns tätort, i direkt 
anslutning till gamla Riksvägen. Det gränsar i väster och norr mot en kraftigt kuperad och 
blockrik terräng och ligger i övrigt exponerat ut mot en flack dalgång. Terrängen präglas av 
blockrik moränmark, med höjdmässiga variationer på mellan 6 och 20 m.ö.h. Den bitvis 
kraftigt kuperade topografin är bevuxenmed ädellövskog, vilken domineras av bok med 
enstaka inslag av äldre ekar. 

Utöver RAÄ Karlshamn 34 finns inga registrerade fornlämningar i direkt anslutning till 
området, vilket kan beskrivas som typisk utmark och har som sådan säkerligen nyttjats 
uteslutande för kreatursbete. Söder om skjutbanan finns en sammanhängande plan, stenröjd 
yta som sannolikt brukats i äldre tid. Området gränsar i söder mot en bevarad sträckning av 
gamla Riksvägen. Av kulturhistoriskt intresse i den kringliggande miljön är dessutom ett antal 
s.k. knackestenar, troligtvis nyttjade för makadamframställning i samband med AK-arbeten 
under 1920- och 30-talen. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Översiktsbild av undersökningsområdet 
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Fältarbetets genomförandeFältarbetets genomförandeFältarbetets genomförandeFältarbetets genomförande    
 

Som ovan anfört så var förundersökningsområdet bevuxet med grov ek samt bok. Avverkning 
hade precis genomförts och grova stammar samt större rishögar låg kvar. Vidare så var då de 
stubbar som fanns kvar ett hinder för att kunna öppna större ytor. Arbetet började med att 
sökschakt öppnades där det gavs möjlighet. Finrensning av schakten gjordes för hand och 
fynd av arkeologiskt intresse tillvaratogs i samband med detta arbetsmoment. Framrensade 
anläggningar snittades och grävdes ut. Schakt och anläggningar samt fynd mättes in med 
DGPS. 

Utöver schaktningen genomfördes dessutom en inventering samt en mindre 
fotodokumentation inom utredningsområdet. 

 

 

 

 

 

Fig.3 Schaktplan med anläggningar och fynd 
undersökningsområdet 
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Resultat och diskussionResultat och diskussionResultat och diskussionResultat och diskussion    
 

Totalt öppnades ca 570 kvadratmeter yta. Arbetet skedde i två omgångar under totalt tre 
arbetsdagar. Detta beroende på att vid första grävomgången var tillgängligheten begränsad på 
grund av timmer samt rishögar.  Fyra anläggningar kunde konstateras. Dessa grävdes ut och 
makroprover togs i tre av dem. 

 

 

 

 

Fig.4 Anläggning 1, plan 

Fig.5 Anläggning 1, profil 
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 Fig.6 Anläggning 2, plan 
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Fig.7 Anläggning 3, plan  

Fig.8 Anläggning 4, profil  
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Fyra fyndnummer registrerades. Tre är flinta samt en keramikskärva, i detta fall är det en 
mynningsbit. Vid kontakt med Torbjörn Brorsson (keramikexpert) kan det konstateras att det 
handlar om stridsyxekeramik. 

 

 

Fig.9 Stridsyxekeramik 
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Två prover sändes efter flotering till C14 datering, via vedartsanalys. Det handlar om prov 
från anläggning 1 som gav en datering på 2201 +-30 BP samt prov från anläggning 2 vilken 
gav en datering på 1660 +-30 BP. 

 

Utredningens genomförande syftade till att ge ett fördjupat kunskapsunderlag inför planerad 
nybyggnation på fastigheten Karlshamn 5:1 Karlshamns kommun. Genom den utförda 
förundersökningen kan målen betraktas som uppnådda. 

 

FigurförteckningFigurförteckningFigurförteckningFigurförteckning    
 

Fig 1. Undersökningsområdets belägenhet markerat på Översiktskartan 

Fig 2. Översiktsbild av undersökningsområdet 

Fig 3. Schakt, anläggningar samt fynd. 

Fig 4. Anl.1 plan 

Fig 5. Anl. 1 profil 

Fig 6. Anl. 2 plan 

Fig 7. Anl. 3 plan 

Fig 8. Anl. 4 profil 

Fig 9. Stridsyxekeramik 

 

KällorKällorKällorKällor    
 

FMIS 

Häradskartan 
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Administrativa uppgifterAdministrativa uppgifterAdministrativa uppgifterAdministrativa uppgifter    
 

Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-106-10, 2010-06-07 

Blekinge museum dnr: 140-0289-10 

Undersökningstid:   2011-11-21 och 2011-11-22 samt 2011-12-19 

Personal:   Arwo Pajusi 

Läge:   Fastighetskartan 62E 2jN 

Koordinatsystem:  SWEREF 99TM 

Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 622 5025  y: 493235 

Dokumentation:  Mätdata samt digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 

Fynd:  Blm 28398:1-4 

Kartanvändning: LMV, Gävle, 2013, LMV Årende nr M2005/2857, LMV 2013. 
Ur Historiska Kartor ™ 

 

BilagorBilagorBilagorBilagor    
 

Bil. 1 Anläggningsbeskrivning 

Bil. 2 Ritningar 

Bil. 3 Vedart 

Bil. 4 C14 



Bil.1 

 
Anläggningsbeskrivning 
Anl 1. Härd 2,1x1,4 m (Ö-V) och intill 0,22 m dj. Fyllning av svart sotig sand med kolinslag. 
Ställvis med skörbränd sten. 
Anl 2. Härd 0,6x0,5 m (N-S) och intill 0,15 m dj. Fyllning av fet svart sand med rikliga 
kolinslag. 
Anl 3. Grop 0,85x0,5 m (Ö-V) och 0,2 m dj. Fyllning av mörkbrun sand. 
Anl 4. Stolphål 0,3 m diam och 0,2 m dj. Fyllning av svart sand med kolinslag. 
















