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Sammanfattning

Under perioden 15-16 mars 2012 genomförde Smålands museum/Kulturparken Småland, 
enligt ett samarbetsavtal med Blekinge museum, en särskild arkeologisk utredning inom 
fastigheten Saxemara 1:146. 

Den aktuella platsen är belägen på Saxemara näs, inom ett område som bedömts som 
gynnsamt för förhistoriska boplatslämningar. I närområdet finns sedan tidigare fem 
stenåldersboplatser registrerade. 

I samband med den genomförda utredningen påträffades tio anläggningar. Av dessa 
bedömdes två vara härdar och åtta bedömdes vara av stolphålskaraktär. Tre av stolphålen 
bedömdes vara del av en sentida stängsling, medan resterande stolphål låg utspridda över ytan 
och verkade inte ingå i någon struktur. Inga föremålsfynd påträffades vid utredningen. 

Totalt drogs sexton sökschakt motsvarande en yta på ca 5% av undersökningsområdet (789 
m²). 

De få och spridda anläggningar som framkom och avsaknaden av föremålsfynd innebär att 
ingen vidare arkeologisk undersökning förordas inom det aktuella undersökningsområdet.  



Inledning och bakgrund

Smålands museum/Kulturparken Småland har enligt ett samarbetsavtal med Blekinge 
museum genomfört en särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Saxemara 1:146, 
Ronneby socken, Ronneby kommun. Exploateringsområdet ligger strax söder om Saxemara 
by, ca 5 kilometer sydväst om Ronneby. Arbetet utfördes enligt beslut av Länsstyrelsen i 
Blekinge (dnr 431-2836-10) och bekostades av markexploatören Karin Pearson. 

Arbetet genomfördes under perioden 15-16 mars 2012. Ansvarig projektledare var Andreas 
Emilsson som även svarade för rapportarbetet. Ansvarig chef var Thomas Persson, Blekinge 
museum. 

Figur 1. Utdrag från den topografiska kartan. Undersökningsområdet markerat med en röd stjärna. Fri skala.

Fornlämningsbild

I utredningsområdets omgivning finns sedan tidigare flera registrerade fornlämningar. Inga 
arkeologiska undersökningar har dock tidigare genomförts på Saxemara näs. 

I närområdet är fem stenåldersboplatser registrerade (RAÄ 788, 345- 348). Den närmast 
belägna är boplatsen RAÄ 788 som ligger ca 600 meter väster om det aktuella området. Inom 
RAÄ 788, vilken undersöktes i samband med en arkeologisk inventering år 1975, påträffades 
kulturlager med flinta och keramik som bedömdes tillhöra gropkeramisk kultur (Liljegren 
1982). Ca 700 meter nordväst om undersökningsområdet ligger RAÄ 808, där det i samband 
med en kvartärgeologisk undersökning i Spjälkökärret år 1978, påträffades en ljusterspets 



med en datering till ca 6500 f.kr (Liljegren 1982). Ytterligare två fyndplatser, RAÄ 688-689, 
med stenåldersmaterial är kända i närområdet. 

På öarna strax utanför kusten finns ett flertal lämningar registrerade. Bland annat på Slättön ca 
1 kilometer sydväst om utredningsområdet ligger stensättningen RAÄ 331:1. Ca 800 meter 
österut ligger tomtningen RAÄ 540.

Figur 2. Undersökningsområdet i förhållande till tidigare registrerade lämningar. Utsitt från fastighetskartan. 

Utredningsområde

Utredningsområdet omfattade en yta på ca 15 600 m2 och bestod främst av åkermark, i nordöst 
låg dock ett mindre område med träd och sly. Direkt söder om denna yta låg en nybyggd villa 
med tillhörande tomt. I den södra delen av undersökningsområdet låg ytterligare ett hus med 
tillhörande trädgård. 

Topografiskt låg det högsta partiet i nordöst och det lägsta i den södra delen av området. 
Höjden varierade från strax under 2,5 m.ö.h till ca 4 m.ö.h. Jordhorisonterna utgjordes av ett 
ca 0,2 – 0,3 meter tjockt matjordslager bestående av mörkbrun sandig jord. Under 
matjordslagret låg ett lager med sand/grusig sand och där under en tunn lins av glaciallera. 
Under glacialleran framkom ett grått och grusigt sandlager.  Tjockleken på den under 
matjorden liggande sanden varierade från en halvmeter i den södra delen av området till över 
två meter i den norra, se figur 6 för exempel på hur jordlagren var fördelade. I övrigt var 
marken är närmast stenfri med hänseende på större sten och block.  

Vattennivåerna i de olika östersjöstadierna har under förhistorien varierat och dagens kustnära 
landområden har tidvis legat under vatten och tvärtom. Denna variation av vattennivån pågick 
från jägarstenålder till äldre bronsålder. Vid ca 4000 f.kr var vattennivån som högst och låg ca 
7,5 meter över dagens nivå. Den låga marknivån inom utredningsområdet har således 



inneburit att området tidvis legat under vatten.  Med utgångspunkt från en 
strandförskjutningsstudie som genomförts i närområdet (Liljegren1982), samt de 
kvartärgeologiska studierna som nyligen genomfördes längs den nya E22-sträckningen i 
västra Blekinge (Svensson 2010),  kan man se det att de lägsta nivåerna inom 
undersökningsområdet helt eller delvis legat under vatten från mitten av jägarstenåldern till 
mitten av bondestenålder (ca 5500 till 2500 f.kr). Undersökningar i områden med liknande 
topografiska förutsättningar har dock visat att det kan finnas äldre sandöverlagrade 
fornlämningar som bevarats (Jönsson 2002a, Jönsson 2002b, Rudebeck m. fl. 2010). 

Den faktiska ytan som var tillgänglig vid sökschaktningen var mindre än de 15 600 m2 som 
hela utredningsområdet utgjordes av. Två tomter som är utsatta i den östra delen av området, 
utmärkta med 1 och 2 i figur 3, var inte tillgängliga. Inom den obebyggda tomten längst åt 
norr växte sly och skog (1), vilket förhindrade schaktning. Men då inga lämningar framkom i 
anslutning till detta parti bedömdes det inte som nödvändigt att röja för att kunna schakta 
inom denna yta. Direkt söder om detta parti låg en nybyggd villa (2). Inom den södra delen av 
undersökningsområdet låg ytterligare ett hus med tillhörande trädgård. 

Figur 3. Schaktens placering i förhållande till undersökningsområdet. I den östra delen är två tomter utsatta (1 
och 2), vilka var otillgängliga vid den arkeologiska schaktningen. Även i söder begränsades schaktningen på 
grund av byggnader. 



Metod och syfte

Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar berördes av den planerade 
exploateringen. 

Metoden innebar dragning av sökschakt med grävmaskin, för att på så sätt söka efter 
anläggningar och fynd. Schakten placerades relativt jämnt fördelat över det tillgängliga 
området. Schakten drogs i intervaller ner i det under matjorden liggande grusiga sandlagret, i 
huvudsak 0,30-  0,45 meters djup.  

Generellt handrensades alla schakt vid behov med fyllhammare. I anslutning till anläggningar 
finrensades ytor med skärslev.  

I enlighet med undersökningsplanen grävdes ett antal djupare schakt för att undersöka om det 
fanns överlagrade lämningar inom undersökningsområdet. 

Vidare genomfördes en mindre studie av historiska kartor. Som underlag användes främst 
storskifteskartan över inägomark från år 1786.  

Inmätning av schakt, anläggningar och fynd har gjorts med totalstation och sammanställts i 
dokumentationsprogrammet Intrasis.

Resultat

Schakt

Totalt drogs 16 schakt med en area på sammanlagt 789 m², vilket motsvara en yta av ca 5 % 
av det totala undersökningsområdet. 

Schakten placerades jämnt fördelat över den tillgängliga ytan. För närmare schaktbeskrivning 
se bilaga 1 samt figur 4. 

Sex djupare nedgrävningar utfördes i undersökningsområdet. Inom schakt S1979, S1993, 
S2005, S2106, S2151 och S2156 gjordes ca 3 – 4,5 meter långa och ca 2 meter breda 
djupschakt.  Schaktningen skedde här i intervaller för att på så sätt hitta eventuella 
överlagrade lämningar på olika nivåer. Se bilaga 1 för närmare beskrivning. Som djupast 
grävdes det i S1979 vilket även var det schakt som låg högst över havet (ca 3,5 meter), se 
figur 5. Djupschaktningen i S1979 genomfördes ner till en nivå om 2 meters djup. Det gick 
dock inte att gräva djupare på grund av rasrisken. 

I den lägre liggande södra delen av undersökningsområdet påträffades en tunn lins av 
glaciallera i tre av schakten. Denna framkom under matjord – och sandlagret, för exempel se 
figur 6.  

Inga överlagrade fornlämningar påträffades vid djupschaktningen. 



Figur 4. De grävda schakten inom fastigheten Saxemara 1:146. 



Figur 5. Djupschakt i S1979 grävd ned till en nivå av 2 meter. 

Figur 6.  Djupschakt  i södra delen av S2151 grävt till en nivå på 1,20 meter.
Matjord,  0 – 0,25 meter

Grusig sand, 0,25 – 1,05 meter
Glaciallera, 1,05 – 1,10 meter

Gråaktigt sandblandat grus, 1,10 – 1,20 meter



Anläggningar

Totalt framkom tio anläggningar, varav två grävdes ut.  Den tydligaste av anläggningarna 
utgjordes av härden A2080. En mindre del av denna (ca 25 %) undersöktes i syfte att ta reda 
på hur djupt den var nedgrävd och upptäcka eventuella fynd. Ytterligare en möjlig härdrest 
utgjordes av A1958 i den norra delen av undersökningsområdet, se figur 7.  

De övriga anläggningar som framträdde inom undersökningsområdet utgjordes av stolphål. 
Tre av dessa A2120, A2173 samt A2049 är en troligen en rest efter en relativt modern 
stängsling. Ett av dessa stolphål, A2173 snittades, se figur 8. Bland de övriga stolphålen 
upplevdes A2063 samt A2100 som relativt moderna med lätt blandad matjordsfyllning. Dock 
kan det inte utesultas att de kan vara av äldre karaktär. 

Sammantaget var anläggningarna spridda och bildade inte några konstruktioner.  

Se bilaga 2 för närmare beskrivning av anläggningarna.

  
Figur 7. A1958 mot norr        Figur 8. A2173 mot norr

       Figur 9. A2080 mot norr. 



Figur 10. Anläggningarna inom undersökningsområdet. Längst upp i norr och längst i sydväst ligger de båda 
härdarna. Resterande anläggningar utgörs av stolphål



Kartanalys

Som del i utredningen genomfördes en mindre kartgenomgång. Utgångspunkten för analysen 
var Saxemaras storskifteskarta över inägomarken från år 1786, se figur 11. Enligt denna karta 
finns ingen närliggande bybebyggelse, utan undersökningsområdet har utgjorts av ängsmark. I 
samband med utredningen framkom inte heller några andra tecken på att äldre historisk 
bebyggelse har legat inom exploateringsområdet. 

Figur 11. Storskifteskartan från  1786. Det aktuella utredningsområdet utmarkerat med den röda pilen. 



Diskussion och åtgärdsförslag

Totalt framkom tio anläggningar, vilka utgjordes två av härdar och åtta stolphål. Inga av 
anläggningarna verkade ingå i någon större sammanhängande konstruktion förutom en 
eventuell sentida stängsling som tre av stolphålen ingick i. Några av de andra stolphålen var 
svårbedömda och de skulle kunna vara av yngre karaktär. Härden A2080 var den tydligaste 
anläggningen som framkom vid utredningen och skulle kunna vara förhistorisk. Härden 
A1958 var inte av lika tydlig karaktär som A2080 men kan likväl även vara förhistorisk. 

Inga föremålsfynd påträffades. 

Den spridda karaktären på anläggningarna och avsaknaden av fynd, gör att området bedöms 
uppvisa en begränsad vetenskaplig potential. Inga ytterligare arkeologiska insatser bedöms 
vara nödvändiga. 

Måluppfyllelse

Utredningens syfte var att undersöka om det fanns under mark dolda arkeologiska lämningar 
som berördes av den planerade exploateringen. 

Målet var att schakta ca 5 % (780 m2) av den totala undersökningsytan. Vid den genomförda 
utredningen schaktades 789 m2. Dock kunde inte schakt dras i hela undersökningsområdet på 
grund av en grusväg, två tomter med tillhörande hus samt ett område med sly och träd. Detta 
bedöms dock inte väsentligt påverkat utredningsresultatet. 

Vidare genomfördes en mindre studie av historiskt kartmaterial.  

Genom den utförda utredningen kan målen betraktas som uppnådda.  



Tekniska och administrativa uppgifter

Uppdragsgivare: Ronneby Kommun 
Lst dnr: 431-2836-10
Landskap: Blekinge
Län: Blekinge
Socken: Ronneby
Fastighet: Saxemara 1:146
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Ansvarig institution: Blekinge museum
Fältarbetsperiod: 2012-03-15 – 2012-03-16
Utredningsområdets yta: 15 600 m2

Fältarbetets omfattning: 16 timmar
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Bilaga 1 

Schakt Underlag Area Matjords-
djup

Schakt-
djup Övrigt

S1973 Orange/beige lätt 
grusig sand 37 m2 0,20 – 

0,25 m
0,30-
0,40 m

Två anläggningar, A1958 och 
A1966. 

S1979 Orange/beige lätt 
grusig sand 56 m2 0,20 

-0,25 m
0,30 – 
0,50 m

Ett djupschakt i mellersta 
delen av schaktet ner till i nivå 
på 2 meter. 

S1993 Orange/beige lätt 
grusig sand 35 m2 0,15 - 

0,20 m
0,25-
0,25 m

 Ett djupschakt i södra delen 
av schaktet ner till en nivå av 
1 meter.

S1999 Orange/beige lätt 
grusig sand 47 m2 0,20 m 0,25-

0,35 m

S2005 Orange/beige lätt 
grusig sand 41 m2 0,20 – 

0,25 m
0,30-
0,45 m

Ett djupschakt ner till 1,40 
meter. 

S2011 Orange lätt grusig 
sand 47 m2 0,20 – 

0,25 m
0,30-
0,40 m

S2017 Orange/brun lätt grusig 
sand 27 m2 0,20 – 

0,25 m
0,30 – 
0,35 m

S2029 Orange/beige lätt 
grusig sand 112 m2 0,20 – 

0,25 m
0,30 – 
0,45 m

Tre anläggningar, A2049, 
A2057 samt A2063

S2074 Orange/beige lätt 
grusig sand 35 m2 0,20 m 0,25 – 

0,35 m A2080

S2088 Orange/beige lätt 
grusig sand 40 m2 0,20 m 0,25-

0,30 m 

Två anläggningar; A2094 och 
A2100. Även en tydligt  recent 
nedgrävning som ej mättes in. 

S2106 Orange/beige lätt 
grusig sand 56 m2 0,20 – 

0,25 m
0,30-
0,40 m 

Ett djupschakt ned till ca 1,80 
meters djup. Ca 1,70 ner 
påträffades en tunn blålera 
lins och därunder gråkatig 
grusig sand. 
En anläggning; A2120. Även 
en som bedömdes recent 
nedgrävning som ej mättes in. 

S2135 Orange/beige lätt 
grusig sand 69 m2 0,20 – 

0,25 m
0,30-
0,40 m A2173

S2151 Orange/beige lätt 
grusig sand 61 m2 0,20 – 

0,25 m
0,30-
0,45 m

Ett djupschakt ned till 1,20 m 
med en tunn blålera lins på ca 
1 meters djup. Därunder 
gråaktig grusig sand

S2158 Orange/brun lätt grusig 
sand 65 m2 0,20 – 

0,25 m
0,25 – 
0,35 m

Ett djupschakt grävt till ca 1 
meter med en tunn blåleralins 
under sandlagret på ca 0,80 
meters djup. Där under 
gråaktig grusig sand. 

S2179

Orange lätt grusig 
sand men enstaka 
partier av 
uppstickande blå/gul 
lera

24 m2 0,30 m 0,35-
0,60 m 

Ligger inom det lägsta partiet 
av undersökningsområdet. 

S2185

Orange lätt grusig 
sand men enstaka 
partier av 
uppstickande blå/gul 
lera i den södra delen 
av schaktet

37 m2 0,20 – 
0,30 m

0,35 – 
0,45 m

Ligger inom det lägsta partiet 
av undersökningsområdet.



Bilaga 2 

Anläggning Beskrivning
A1958 Ev härd/härdbotten. Mörkbrun lätt sotig i ytan. Oval i plan. 
A1966 Stolphål. Mörkbrun mellanhumös sand. Oval/rund i plan
A2049 Stolphål. Mörkbrun mellanhumös sand. Oval/rund i plan. Ingår i stängsling?
A2057 Stolphål. Mörkbrun/svart lätt sotig i ytan, humös med mycket smårötter. Ovalt avlång i 

plan. 
A2063 Stolphål. Mörkbrun mellanhumös sand, delvis matjord, modern? Oval/rund i plan
A2080 Härd. Sotig mörkbrun/svart sand med inslag av skörbränd sten.  Oval i plan. Undersökt 

till 25 %. Djup 0,20 meter. 
A2094 Stolphål. Mörkbrun mellanhumös sand, lätt sotig. Oval något avlång i plan
A2100 Stolphål. Mörkbrun mellanhumös sand, delvis matjord. Oval i plan. 
A2120 Stolphål. Mörkbrun mellanhumös sand.  Oval/rund i plan. Ingår i stängsling?
A2173 Stolphål. Mörkbrun mellanhumös sand. Oval/rund i plan. Undersökt till 50 %. Djup 0,15 

meter.  Ingår i stängsling?
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