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Inledning och bakgrundInledning och bakgrundInledning och bakgrundInledning och bakgrund 

 
Föreliggande avrapportering inbegriper såväl den arkeologiska förundersökningen som den 

arkeologiska utredningen. Bägge två utfördes av Blekinge Museum. Den arkeologiska 

utredningen utfördes 2012-01-11 – 2012-01-13. Den arkeologiska förundersökningen 

genomfördes 2012-03-11 – 2012-03-13. Ansvarig projektledare var Arwo Pajusi som även 

svarade för rapportarbetet. Anledningen till att Blekinge museum utför arkeologiska 

undersökningar inom området är att Ronneby kommun, genom Miljö & Teknik AB, avser att 

dra en ny vattenledning mellan Kartorp och Listerby. 

 

 

 

 

Topografi och kulturhistoriaTopografi och kulturhistoriaTopografi och kulturhistoriaTopografi och kulturhistoria    
 
Undersökningsområdet är beläget i mellersta Blekinges byabygd, omkring 4,5 km SÖ om 

Ronneby tätort. Den lätt kuperade och småbrutna odlingsmiljön ligger här i anslutning till 

byarna Kartorp och Yxnarum. Främst fynd och lämningar från brons- och järnålder har 

framkommit i den aktuella bygden, men även en påtaglig neolitisk närvaro har kunnat 

Fig.1 Undersökningsområdet markerat på Översiktskartan 
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beläggas. Under senmedeltid utmärker sig byn Kartorp (RAÄ Listerby 277) i det att en 

huvudgård funnits på platsen. 

 

Byabygden öster om Ronneby hyser en stor mängd fornlämningar inte minst i form av grav- 

och fossila odlingsmiljöer. I relation till antalet registreringar har dock undersökningarna av i 

synnerhet boplatser varit få. Undersökningar i liknande topografiskt läge, har visat att 

fornlämningar kan förekomma även på mycket låga nivåer i terrängen (Jönsson 2002a, 

Jönsson 2002b) 

 

 

 

Fig.2 Schakt AU och FU markerade på Ortofoto 



 4 

 
 
 
 

Fältarbetets genomförandeFältarbetets genomförandeFältarbetets genomförandeFältarbetets genomförande    
 
Syftet med den arkeologiska utredningen är att fördjupa kunskapsunderlaget avseende den del 

av det förmodade boplatsområdet som VA-ledningen genomskär. Sökschakt drogs inom VA-

ledningens arbetskorridor, på den N sidan av befintlig ledning. Avsikten var att undersöka och 

datera det förväntade anläggningsbeståndet samt utvärdera dess relation till övriga 

fornlämningsspår och indikationer på sådana i närområdet. 

 

 

Fig.3 Sökschakt markerade på Fastighetskartan 

Fig.4 Schaktning med grävmaskin 
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I samband med särskild utredning för VA-ledningen Kartorp-Listerby 2012-01-11 – 2012-01-

13 drogs totalt ca 400 m sökschakt, med en grävmaskinsskopas bredd. Inom dessa sökschakt 

Fig.5 Utredningsschakt 
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påträffades sex anläggningar, alla härdkoncentrationer inom det aktuella AU-området (se 

bilaga 1). Dessa var belägna inom de SÖ-delarna. Rent topografiskt kan dessa förmodas ligga 

i utkanten av ett N och NÖ därom liggande mer anläggningsintensivt boplats-och 

verksamhetsområde. 

 

 

 

 Fig.6 Anläggningar AH1-AH6 och A-C 
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Då boplatslämningar framkommit och ledningsdragningen utfördes i närhet av 

boplatsområden beslutades att en förundersökning skulle utföras. Förundersökningen 

genomfördes 2012-03-11 – 2012-03-13. Nya schakt öppnades och till viss del breddades 

några schakt inom områdets SÖ-delar. Totalt omfattades ca 170 m schakt. Bredden på dessa 

varierade mellan 1,5 m till 3,5 m. Djupet var 0,3-05 m. Undergrunden var av siltig/sandig 

morän med talrika steninslag. 

Fig.7 Härdar AH2 och AH3 samt AH4 
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Totalt grävdes fem härdar (A, B, C, 5 samt 6). Från dessa togs makroprover. Fyllningen var 

av fet sotig svart sand med ställvisa skörbrända stenar. 

 

 

 

 

       

Fig.8 Härd A 

Fig.9 Härd B Fig.10 Härd C 
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Resultat och diskussionResultat och diskussionResultat och diskussionResultat och diskussion    
 
Totalt drogs ca 400 m sökschakt inom den arkeologiska utredningen. Inom områdets SÖ-del 

framkom sex anläggningar, alla härdar. Inom förundersökningen drogs ca 170 m schakt samt 

att ytorna för några av de under utredningen framkomna härdarna togs fram och grävdes ut. 

Sammanlagt fem härdar grävdes ut och i dessa togs också makroprover. Två prover sändes till 

C14 analys, via vedartsanalys, härd C samt härd 6. Datering för härd C var 2100 ± 30 BP. 

Dateringen för härd 6 blev 2813 ± 30 BP. Inga föremålsfynd påträffades. 

 

Utredningens genomförande syftade till att ge ett fördjupats kunskapsunderlag avseende den 

del av det förmodade boplatsområdet som VA-ledningen genomskär. Genom den utförda 

utredningen samt förundersökningen kan målen betraktas som uppnådda. 

 

 

FigurförteckningFigurförteckningFigurförteckningFigurförteckning    
 
Fig.1 Undersökningsområdet markerat på Översiktskartan 

Fig.2 Schakt AU och FU markerade på Ortofoto 

Fig.3 Sökschakt markerade på Fastighetskartan 

Fig.4 Schaktning med grävmaskin 

Fig.5 Utredningsschakt 

Fig 6 Anläggningar AH1-AH6 och A-C t 

Fig.7 Härdar AH2 och AH3 samt AH4 

Fig.8 Härd A 

Fig.9 Härd B 

Fig.10 Härd C 
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KällorKällorKällorKällor    
 

Skriftliga källor 

Jönsson, Å. 2002a. Arkeologisk förundersökning i samband med VA-ledning mellan 

Fornanäs och Listerby. Stenåldersboplatser. RAÄ 73 och 74. Angelskog 1:1, Ronneby socken 

och kommun, Blekinge. Smålands museums rapport 2002:4 

Jönsson, Å. 2002b. Arkeologisk förundersökning, stenåldersboplats. Risatorp 1:10. RAÄ 105, 

Ronneby socken, Blekinge län. Smålands museums rapport 2002:9 

 

Övriga källor 

FMIS 

Lantmäteriets kartarkiv 

 

AdmAdmAdmAdministrativa uppgifterinistrativa uppgifterinistrativa uppgifterinistrativa uppgifter    
 
För AU 
 
Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-3390-10, 2011-12-08 

Blekinge museum dnr: 140-0086-11 

Undersökningstid:  2012-03-11 – 2012-03-13 

Personal:   Arwo Pajusi 

Läge:   62F 2cN 

Koordinatsystem:  SWEREF 99 TM 

Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 622 2634 y: 522634 

Dokumentation:  Mätdata samt digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 

Fynd:  Inga fynd tillvaratagna 

Kartanvändning: LMV, Gävle, 2013, LMV Ärende nr M2005/2857, LMV 

2013. Ur Historiska Kartor ™ 
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För FU 
Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-337-12, 2012-02-09 

Blekinge museum dnr: 140-0062-12 

Undersökningstid:  2012-01-11 – 2012-01-13 

Personal:   Arwo Pajusi 

Läge:   62F 2cN 

Koordinatsystem:  SWEREF 99 TM 

Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 622 2634 y: 522634 

Dokumentation:  Mätdata samt digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 

Fynd:  Inga fynd tillvaratagna 

Kartanvändning: LMV, Gävle, 2013, LMV Ärende nr M2005/2857, LMV 

2013. Ur Historiska Kartor ™ 

 
 

BilagorBilagorBilagorBilagor    
 
Bil.1 Anläggningsbeskrivning Au och FU 
Bil.2 Ritningar 
Bil.3 Vedart 
Bil.4 C14 



Anläggningsbeskrivning AU 
 
Härd 1: Sedan schaktning har grundvatten trängt upp över 15 cm. Vidare har frosten sprängt 
sönder anläggningen så exakt mått går inte att få, men diam ca 1m. Skörbrända stenar i ytan. 
 
Härd 2,3,4. Diam 0,7-1,1 m. Ställvis med skörbrända stenar i ytan. Fet sotig fyllning.  
 
Härd 5: 0,6 m diam. Fyllning av svart/svartgrå sand. Kraftigt skadad av dräneringsdike.  
 
Härd 6: Oval 0,8x0,7 m (Ö-V). Fyllning av svart sotig sand med kolinslag. Ställvis med 
skörbränd sten i ytan. 
 
Anläggningsbeskrivning FU 
 
Härd A: Diam 0,7 m och 0,15 m dj. Fyllning av svart sotig sand. Härd B: Oval 0,6 x 0,5 m 
(Ö-V) och0,25 m dj. Fyllning av svart sotig sand. Ställvis med skörbränd sten. Härd C: Oval 
1,1 x 0,6 m (Ö-V) och 0,15 m dj. Fyllning av svart sotig sand. Ställvis med skörbränd sten 
 
I de högre lägena dominerar morängrus och sand. Sluttningarna och leran som förekommer i 
svackorna är siltiga. 
 


















