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Yta, ext (m2) Yta (m2) Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog Timmar, maskin

Yta, ext (m2) Yta (m2) Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog Timmar, maskin
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Datering

Rapport inkommer senare Ja Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

Förslag till fortsatta åtgärder

(Underskrift) (Datum)

Blekinge Olofström Blekinge

Jämshög Jämshög 62E3hSO Boa 1:2, 3:8

753 431-562-12 21 2012-12-05

140-518-12 39 2012-09-10 2012-09-17

Blekinge museum Thomas Persson Kabelförläggning

Olofströms Kraftaktiebolag 1,5 9000,00 (inkl. resor)

500

500

Jämshög 832

Historisk tid

I samband med kabelförläggning genomfördes en särskild utredning i form av schaktningsövervakning. Schaktbredd ca 0,7 m, djup ca 1 m. Det ca 500 m långa
ledningsschaktet drogs utmed en mot väster sluttande flack moränslänt. Öster därom är en markant höjdrygg, inom vilken Boa gamla tomt var belägen enligt
enskifteskartan 1815. Äldsta belägg för byn är från 1400-talet, (Bodha). Bytomten är delvis bebyggd och registrerad som bevakningsobjekt.. SO om
ledningsschaktets södra ändpunkt är en rest sten, Jämshög 1:1, möjligen rest av gravfält.

Ledningsschaktet skär bytomten längs en ca 150 m l sträcka. Schaktet tangerade här ca 8 m lång stengrund till en ekonomibyggnad. Byggnaden återfinns på
enskifteskartan från 1815. Grunden som bestod av 0,5-0,8 m st fältstenar i upptill tre skift, låg omedelbart under den här 0,3 m tjocka ploggången och var
nedgrävd den sterila undergrunden. Inga kulturlager eller andra lämningar framkom. Resterande del av schaktet som berörde bytomten visade spår av
omfattande stenröjning och markhorisonten var därför kraftigt störd. Inte heller här fanns några bevarade kulturlager. Längs övriga delar av schaktet var
ploggången ställvis intill 0,4 m dj och nådde ända ner till den underliggande moränen.

Utredningen föranleder ingen ytterligare åtgärd.



 

 

 

Fig. 1 Utredningsområdet markerat på Översiktskartan 

Fig. 2 Schakt för kabelförläggning samt byggnader enligt enskifteskartan 1815 markerade på Fastighetskartan 




