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Beslutande länsstyrelse

Länsstyrelsen, Blekinge

Länsstyrelsens dnr

431-498-12

Beslut enligt KML

Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML

Datum för beslut

2012-05-14

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

140-0137-12

Typ av undersökning/åtgärd

Arkeologisk förundersökning

Fältarbetstid start

2012-09-06

Fältarbetstid slut

2012-09-06

Undersökande/ansvarig organisation

Blekinge museum

Ansvarig person

Titti Fendin

Typ av exploatering

Uppdragsgivare/exploatör Antal arbetsdagar Beräknad rapporttid Total faktisk kostnad

Beräknat

Undersökt

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

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

RAÄ Karlskrona 77

Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS. 
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.

Datering

Rapport inkommer senare Ja ✖ Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

Blekinge museum genomförde 2012-09-06 arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll vid Trefaldighetskyrkan, Karlskrona kommun. Arbetet 
föranleddes av planerat markingrepp för installation av en rullstolshiss invid kyrkans huvudentré samt anläggandet av ny grusgång inom kyrkogården. 
Uppdragsgivare var Karlskrona-Aspö kyrkliga samfällighet som också bekostade undersökningen. Schaktkontrollen för installationen av rullstolshissen 
omfattade ett 2.20 x 1.20 m brett öst-västligt schakt som utgick från  huvudentréns östra gavel. I schaktet iakttogs enbart omrörda lagerföljder som ett resultat av 
tidigare nedgrävningar av två elkablar fram till ett elskåp söder om det aktuella schaktet. De omrörda massorna hade enbart sentida inslag. Fast berg kom redan 
vid 0,60 m djup. Intet av antikvariskt intresse noterades. Schaktkontrollen på kyrkogården gällde upptagandet av ett 17,50 m långt och 1,50 m brett schakt för en 
ny grusgång. Grusgången skulle utgå från entréöppningen till kyrkogården vid Södra Kungsgatan och ansluta till det befintliga gångsystemet inom kyrkogården. 
Schaktet togs upp i gräsmattan mellan gravarna 34 och 37 enligt kyrkogårdsinventeringen. Sex meter från ingången, inom en 8,5 m lång och 1,20 m bred sträcka 
av schaktet, framkom direkt under grästorven äldre rivningsmassor; tegel, delar av kritpipa, glas samt kalkbruk. 

Förslag till fortsatta åtgärder

Inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslås

(Underskrift)

Titti Fendin

(Datum)

2012-10-15



 

 

 

 

Fig 1. Undersökningsområdet markerat på Översiktskartan 

Fig 2. Schakt för rullstolshissen invid huvudentréns östra gavel. Foto mot väster 



 
 
 
 

Fig 3. Schaktöversikt. Schakt 1 vid huvudentréns östra gavel. Schakt 2 i kyrkogårdens sydöstra del 
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