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Bakgrund 

Den nedan beskrivna arkeologiska utredningen har utförts inför anläggandet av 
en VA-ledning mellan vattenverket vid Hoby kulle och Järnavik (figur 1 och 2). 
Ledningsdragningen omfattar en sträcka om 5,7 kilometer och arbetsområdets 
bredd vid anläggandet kommer att vara cirka 12 meter.  
 
 

 
 
Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet utmärkt. 
 

Utredningens syfte, metod och ambitionsnivå 

Syftet med utredningen har varit att skapa ett underlag för Länsstyrelsens fort-
satta hantering av ärendet. Utredningen inleddes med att utredningssträckan be-
siktigades till fots, och anslutande plöjda åkrar undersöktes med avsikt att på-
träffa eventuella boplatser. Utredningsarbetet har i övrigt utförts i åkermark ge-
nom sökschaktning med traktorgrävare (skopbredd av 1,4 m) Områden under 
och i omedelbar anslutning till befintliga byggnader och vägar har ej undersökts. 
Ej heller har sökschaktsgrävning utfört på platser som varit så sanka, att de sak-
nat bärighet. Ambitionsnivån har styrts av topografin och närhet till kända forn-
lämningar. Mindre mängder fynd som ansetts vara av betydelse för den fortsatta 
handläggningen har tillvaratagits. 
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Topografi och fornlämningsmiljö 

 
Ledningssträckan löper genom ett varierat landskap. I den norra delen från 
Hoby-Kulle till Kullåkra utfördes schaktningen på den västra sidan av den breda 
dalgången kring Bräkneån. Området är i sin helhet uppodlat och jordmånen präg-
lades av lera med inslag av silt (figur 15). Sträckan mellan Kullåkra och Pagels-
borg präglades av öppna jordbruksmarker och en varierad topografi (figur 5). 
Jordmånen bestod huvudsakligen av sand och grus med inslag av lera i de lägre 
partierna. Sannolikt bör förekomsten av sand sättas i samband med att området 
ligger i anslutning till det postglaciala transgressionsmaximumet på cirka 7 m ö h 
(Henriksson m fl. 2016) (figur 3). Inom denna sträcka återfinns Torp gamla by-
tomt (Raä 868, Bräkne-Hoby sn) (figur 14). Torp var socknens största by och 
omfattade vid storskiftet 1767 12 gårdar. Den sydligaste sträckan präglades av 
låglänt terräng i anslutning till en smal, uppgrundad vik, den s k Järnaviksbäcken 
(figur 4). Området torrlades på 30-talet genom ett invallningsföretag. Sedan några 
år är området återskapat med en vattenspegel och är ett fågelskyddsområde. I 
omedelbar anslutning till ledningssträckningen återfinns ett flertal fornlämningar 
som sammanfattas i tabell 1. Dessas belägen framgår av figur 5. 
 

Raä Beskrivning 

128 Grav markerad med stenblock. 

967 Fyndplats för ett större flintstycke samt bränt splitter, båda av Kris-
tianstadflinta. 

965 Fyndplats för splitter av Kristianstadflinta. 

268 Skålgropsförekomst. 

966 Fyndplats för två små avslag av Kristianstadflinta resp. sydskånsk 
flinta samt möjligt bergartsavslag. 

965 Boplats. Inom ett något sankt parti av åkern med svart-brun jord 
påträffades vid besiktning fynd av spånliknande avslag av sydskånsk 
flinta, splitter av Kristianstadflinta, kvartsavslag samt brända ben. 

868 Torp bytomt. 

 
Tabell 1. Kortfattad beskrivning av fornlämningar av relevans för utredningen. Lämningarnas-
belägenhet framgår av figur 5. 
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Figur 2. VA-ledningens sträckning markerad med grön linje. 
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Figur 3. LIDAr-baserad karta där en vattennivå på 7 meter är markerad. Denna vattennivå 
motsvarar ungefärligen den som rådde under postglacialt transgressionsmaximum (senmesoliti-
kum/tidigneolitikum). VA-ledningens sträckning är grönmarkerad. 

Resultat 

Södra delen. Utredningsinsatserna i den södra delen berörde området i anslut-
ning till havet och en smal uppgrundad vik. Viken har varit utdikad, men är nu 
återställd och rymmer ett rikligt fågelliv. Höjderna varierade mellan 2 och 5 m ö 
h. Det är sannolikt att landskapet haft likheter med dagens innan havet steg över 
ytan ca 8 400 f Kr. Från denna tid fram till bronsålder var huvuddelen av områ-
det under vatten och först under järnålder sjönk vattennivån. Av dessa skäl inrik-
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tades utredningen på att finna spår av stenåldersboplatser från den äldre delen av 
mesolitikum samt lämningar från järnålder och historisk tid. Inom området togs 
15 schakt upp med en sammanlagd längd av 176 m (figur 4 samt bilaga 2 och 3). 
Vid schaktning kunde det konstateras att jordmånen präglades av lera och att 
marken var tämligen blöt. I samtliga schakt gick ploggången ned i leran. Enstaka 
flintavslag påträffades i schakt 2 nära havet. Sannolikt emanerar flintorna från 
aktiviteter under den äldre delen mesolitikum. Förmodligen har flintorna genom 
havet deponerats på platsen betydligt senare, varför de saknar antikvariskt värde. 
Några andra fynd gjordes ej inom området.  
 

 
Figur 4. Översikt över den södra delen av utredningsområdet. Schakt utan fynd är markerade 
med orange punkt. Schakt 2 där enstaka svallade flintor påträffades markerat med gul punkt. 
Schakten är numrerade från söder till norr (se även bilaga 3). Fornlämningar markerade med 
röda punkter och gröna polygoner. 
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Mellersta delen. Den mellersta delen av utredningsområdet präglades av en va-
rierande jordmån. En förklaring till detta förhållande är sannolikt att området var 
beläget i anslutning till transgressionsmaximum (figur 3). I anslutning till de äldre 
stränderna har sand avsatts, som sedan genom erosionsprocesser spritts i land-
skapet. Inom området togs 16 schakt upp med en sammanlagd längd av 238 m. 
Schakt med antikvarisk relevans beskrivs nedan. För beskrivning av övriga schakt 
hänvisas till bilaga 2 och 3 samt figur 5. 
 

 
Figur 5. Schakt i den mellersta delen av utredningsområdet (svart text). För utredningen rele-
vanta fornlämningar markerade (röd text), jmf tabell 1. 
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Schakt 16 och 17. I anslutning till den äldre strandlinjen vid schakt 16 och 17 
genomfördes en översiktlig ytinventering av åkern väster om vägen. Då åkern var 
nysådd inventerades endast kanterna. Måttliga mängder flintavslag påträffades 
invid vägen och i sluttningen mot norr (figur 6). Av denna orsak undersöktes 
schakt 16 tämligen noggrant. Schaktningen skedde skiktvis och en ruta grävdes 
för att kontrollera fyndförekomsten i matjorden. Endast enstaka flintor påträffa-
des vid undersökningen. Utifrån topografin föreföll det sannolikt att boplatsläm-
ningar kunde förekomma norr om schakt 16 under den bebyggda tomten. Av 
denna anledning drogs ytterligare ett mindre schakt i anslutning till tomten i ett 
björnbärssnår (schakt 17). I schaktet påträffades ett flintaavslag och en härd (figur 
7). Ytinventeringen och schaktgrävningen resulterade således i att en stenålders-
boplats med oklar utbredning påträffades. Fynden var dock tämligen få och om-
rådet var huvudsakligen stört av bebyggelse och befintlig väg, varför några fort-
satta antikvariska insatser inte rekommenderas.  
 

 
Figur 6. Schakt 16 och 17 samt den nyupptäckta stenåldersboplatsen (röd polygon) i relation 
till arbetsområdets mitt (blå linje). 
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Figur 7. Härd i schakt 17. 
 
Schakt 21 -26. Vid undersökningen av schakt 23 kunde det konstateras att jord-
lagren var ovanligt mäktiga. Under ploggången återfanns ett cirka 0,5 m mäktigt 
lager med brun humös sand varefter ett cirka 0,2 m mäktigt lager med brunsvart 
humös sand vidtog (figur 9). Möjligen utgör detta lager en äldre markhorisont 
som täckts av colluvium. Under den äldre markhorisonten återfanns ljus sand. I 
övergången till den ljusa sanden påträffades keramik och en sten med slipyta. Vid 
rensning av schaktet framkom tre stolphål/gropar och ett lager av bränd lera (fi-
gur 10). Eftersom tydligt boplatsindikerande material påträffats och fyndens relat-
ion till stratigrafin var oklar grävdes ej hela schaktet ned till den ljusa sanden. La-
gerbilden var likartad i schakten 21 och 22. I schakt 22 påträffades kol och ytter-
ligare keramik samt ett fragment från en slipad yxa. I schakt 21 påträffades endast 
kol. Keramiken bör enligt Torbjörn Brorsson sannolikt dateras till sen MN A och 
föras till trattbägarkultur. Det bör dock betonas att bedömningen endast utgår 
från ett fotografi (figur 11). Att det rör sig om en boplats, som åtminstone delvis, 
kan dateras till neolitisk tid styrks också av det slipade yxfragmentet.  
 
Även på den norra sidan av vägen återfanns en liknande stratigrafi och i schakt 
24 påträffades flinta, keramik och anläggningar (figur 13). Då dekor saknas på 
den mynningsbit som påträffades, är det oklart om lämningarna hör samman med 
de som påträffades i schakt 23. I schakt 25 framkom tämligen rikligt med skör-
bränd sten och kol (figur 12). I schakt 26 påträffades endast kol. Sammantaget 
verkar boplatsen minst sträcka sig över 160 meter och inbegripa schakten 22-25, 
men det är möjligt att det finns ytterligare lämningar i de mer låglänta delarna i 
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närheten av schakten 21 och 26. Det kan i detta sammanhang noteras att schakt 
26 ligger nära en utdikad våtmark. Med de goda bevarandeförhållandena i åtanke 
har området en stor vetenskaplig potential varför fortsatta antikvariska insatser i 
form av en förundersökning rekommenderas inom en yta av cirka 2000 m2 (figur 
8). 
 

 
Figur 8. Schakt med kulturlager, fynd och anläggningar grönmarkerade. Föreslagen förunder-
sökningsyta rödmarkerad. Arbetsområdets mitt blåmarkerad.  
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Figur 9. En preliminär tolkning av stratigrafin i schakt 23 är att en äldre marknivå överlag-
rats av colluvium. Fynd och anläggningar påträffades i övergången till den ljusa sanden. I 
schaktets högra hörn påträffades lera som sannolikt var bränd. (foto m NV) 
 

 
Figur 10. Planritning över schakt 23. Den gråmarkerade ytan grävdes ej ned till sanden.  
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Figur 11. Till vänster keramik från schakt 22 (fnr 1), höger keramik från schakt 23 (fnr 4). 
Sannolikt rör det sig om trattbägarkeramik från mellanneolitisk tid. 
 

 
Figur 12. I botten av schakt 25 påträffades tämligen rikligt med träkol och skörbränd sten. 



 
 
 
 

16 

 
Figur 13. Planritning över schakt 24. 
 
Torp gamla bytomt (Raä 868, Bräkne-Hoby sn). Utredningen utfördes inom 
Torp gamla bytomt såsom den avgränsas i FMIS (figur 5). Som framgår av figur 
14 berördes dock inte de områden som varit bebyggda. Exploateringsområdet 
löper istället över tämligen låglänta områden som använt för odling. De fåtaliga 
fynden av slagg och rödgods kan sannolikt förklaras av att de följt med gödseln 
ut på odlingsmarken. 
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Figur 14. Utredningsschakten i relation till Torp gamla bytomt enligt rektifierad karta (Stor-
skifte Torp 1804 LMV akt: I5-56:2). Som framgår av figuren berörde schakten inte byns 
bebyggelse.  
 
Norra delen. Den norra delen av utbredningsområdet präglades av lerjordar, 
vilket medfört att området innan det dränerades under historisk tid var vatten-
sjukt. Då förhistoriska boplatser oftast påträffas på väldränerade platser utfördes 
utredningen med en lägre ambition i detta område. Sökschakt med en längd av 
cirka 5 meter upptogs på förhöjningar och längs Bräkneån. Sammantaget togs 19 
schakt upp med en sammanlagd längd av cirka 95 m. Ambitionen var att påträffa 
mer väldränerade områden och stenåldersboplatser i anslutning till Bräkneån. 
Inga fynd eller iakttagelser gjordes dock som kan föranleda fortsatta antikvariska 
insatser. Schaktmitten mättes in med handhållen GPS. 
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Figur 15. Den norra delen av utbredningsområdet präglades av lerjordar vilket medfört att 
området innan det dränerades under historisk tid var vattensjukt. Då förhistoriska boplatser 
oftast påträffas på väldränerade platser utfördes utredningen med en lägre ambition i detta om-
råde. Sökschakt med en längd av cirka 5 meter upptogs på förhöjningar och längs Bräkneån. 
Schakten är numrerade från söder till norr (32-49) och beskrivs kortfattat i bilaga 2. 
 

 

 
 
 



 
 

19 

Resultat och rekommendationer 

Sammantaget schaktades 509 löpmeter. Fynd och anläggningar påträffades i den 
mellersta delen av utredningsområdet som präglades av lättare jordar. Förekoms-
ten av sand i detta område förklaras sannolikt av att den avsatts vid den högsta 
kustlinjen under postglacial tid. En boplats påträffades i den plöjda åkern i an-
slutning till schakten 16 och 17. I nämnda schakt påträffades enstaka flintor och 
en härd. Sannolikt är boplatsen från senmesolitikum/tidigneolitikum och var vid 
denna tid kustnära. Eftersom VA-ledningen på denna plats löper i omedelbar 
anslutning till vägen och under bebyggd tomtmark berörs endast en liten del av 
boplatsen. Då dessutom fyndmängderna var begränsade rekommenderas inga 
fortsatta insatser på denna plats.  
 
Mellan schakten 21 och 26 påträffades välbevarade lager under ploggången samt 
anläggningar och fynd från mellanneolitikum. Denna yta bedöms ha ett stort ve-
tenskapligt värde och fortsatta antikvariska insatser rekommenderas därför inom 
en yta av cirka 2000 m2.  

Figurförteckning 

Fig.1 –   Översiktskarta. 
Fig.2 –   VA-ledningens sträckning. 
Fig.3 –   LIDAr-baserad karta med en vattennivå på 7 m ö h. 
Fig.4 –   Schakt i den södra delen av utredningsområdet. 
Fig.5 –   Schakt i den mellersta delen av utredningsområdet. 
Fig.6 –   Schakt 16 och 17 samt nyupptäckt stenåldersboplats. 
Fig.7 –   Härd i schakt 17. 
Fig.8 –   Schakt med fynd, anläggningar och kulturlager i den mellersta delen. 
Fig.9 –   Stratigrafin i schakt 23 
Fig.10 – Planritning över schakt 23. 
Fig.11 – Keramik från schakt 22 och 23. 
Fig.12 – Översiktsbild schakt 25. 
Fig.13 – Planritning över schakt 24. 
Fig.14 – Utredningsschakten i relation till Torp gamla bytomt. 
Fig.15 – Schakt i den norra delen av utredningsområdet. 
 
 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Fyndlista. 
Bilaga 2. Schaktbeskrivning 
Bilaga 3. Schaktplaner  
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Mikael Henriksson, Carl Persson & Johan Åstrand (red.) (2016). Lussabacken 
norr: boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder : 
särskild arkeologisk undersökning 2011, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i 
Blekinge län. Karlskrona: Blekinge museum 
 

Bilaga 1. Fyndlista 

Fnr Schakt Typ Antal Vikt Övrigt 

1 22 keramik 1 6.1 ornerad 

2 22 keramik 4 44.6  

3 22 flinta, slipt frag 1 3.9 fyrsidigt 
slipat 

4 23 keramik 2 3.1 ornerad 

5 23 keramik 5 18.1  

6 23 sten slipyta 1 22.4  

7 23 rödgods 1 10,6 från schakt-
vägg 

8 17 flinta  1 25 K-flinta 

9 24 flinta 1 13.8 K-flinta 

10 24 keramik 3 17.2 en mynning 

12 29 slagg 1 2.6  

13 29 rödgods 1 3.4  

14 28 keramik/br lera 1 4.8  

15 26 rödgods 1 2.6  

16 15 flinta 3 4.3 K-flinta 
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Bilaga 2. Schaktbeskrivning 

Schakt Längd 
(m) 

Beskrivning (stratigrafi m) 

1 16 I hagmark. Ploggång cirka 0,3 m, inga bevarade lager. Jordmå-
nen var lera med inslag av grus.  

2 22 I hagmark. Ploggång cirka 0,3 m, inga bevarade lager. Jordmå-
nen var lera med inslag av grus. Enstaka fynd av flinta. 

3 11 I hagmark. Ploggång cirka 0,25 m, inga bevarade lager. Jordmå-
nen var lera med inslag av grus. 

4 8 I hagmark. Ploggång cirka 0,25 m, inga bevarade lager. Jordmå-
nen var lera. 

5 13 I hagmark. Ploggång cirka 0,25 m, inga bevarade lager. Jordmå-
nen var lera. 

6 10 I hagmark. Ploggång cirka 0,25 m, inga bevarade lager. Jordmå-
nen var lera. 

7 10 I hagmark. Ploggång cirka 0,25 m, inga bevarade lager. Jordmå-
nen var lera. 

8 1,5 I hagmark (äldre fruktodling). Ploggång cirka 0,25 m, inga beva-
rade lager. Jordmånen var lera. Schaktning avbruten pga stubbe. 

9 12 I hagmark (äldre fruktodling). Ploggång cirka 0,25 m, inga beva-
rade lager. Jordmånen var lera. 

10 29 I hagmark (äldre fruktodling). Ploggång cirka 0,25 m, inga beva-
rade lager. Jordmånen var lera. 

11 8 I hagmark (äldre fruktodling). Ploggång cirka 0,25 m, inga beva-
rade lager. Jordmånen var lera. 

12 6 I hagmark (äldre fruktodling). Ploggång cirka 0,25 m, inga beva-
rade lager. Jordmånen var lera. 

13 8 I hagmark (äldre fruktodling). Ploggång cirka 0,25 m, inga beva-
rade lager. Jordmånen var lera. 

14 6 I hagmark (äldre fruktodling). Ploggång cirka 0,25 m, inga beva-
rade lager. Jordmånen var lera. 

15 16 I hagmark (äldre fruktodling). Ploggång cirka 0,25 m, inga beva-
rade lager. Jordmånen var lera. 

16 25 I gräsmark. I N delen brun humös sand med grusinslag till ca 
0,6 meters djup. I den södra delen ca 0,3 m djup. Underlagrades 
av lera. Enstaka fynd i den norra delen. 

17 1,5 I björnbärssnår. Ca 0,7 m humös sand. Underlagrades av lera. 
Härd och flintavslag i botten. 

18 32 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 - 0,05 brun humös sand - vit sand 
med fläckar av lera 

19 56 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 -  0,05 brun humös sand – brun 
grus 

20 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – 0,75 brun humös sand (Collu-
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vium?) – brun grus m inslag av småsten.  

21 6 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – 0,10 brun humös sand (Collu-
vium?) – 0,9 brun grus m inslag av sten – brun grus  

22 7 I Åkermark. Ploggång ca 0,30 – 0,55 brun humös sand m inslag 
av mindre stenar (Colluvium?)  – 0,3 brunsvart något humös 
sand (äldre markhorisont?) – 0,15 grå sand – orange/gul sand. 
Fyndförande i övergången till orange/gul sand där också an-
läggningar påträffades. 

23 16 I Åkermark. Ploggång ca 0,30 – 0,5 brun humös sand (Collu-
vium) – 0,2 brunsvart humös sand (äldre markhorisont?) – 0,1 
grå sand – orange/gul sand. Fyndförande i övergången till 
orange/gul sand där också anläggningar påträffades. 

24 10 I Åkermark. Ploggång ca 0,30 – 0,2 gråbrun sand (Colluvium) – 
orange sand. Fyndförande i övergången till orange/gul sand där 
också anläggningar påträffades. Endast norra delen av schaktet 
grävdes till botten. 

25 10 I Åkermark. Ploggång ca 0,30. I övrigt lik schakt 24. Schaktet 
var cirka 1,2 djupt och fylldes omedelbart igen av säkerhetsskäl. 

26 10 I Åkermark. Ploggång ca 0,30 – 0,55 brun sand (Colluvium) – 
0,45 brungrå sand (Colluvium) – brun sand m grusinslag. Rikligt 
med kol i botten. 

27 9 I Åkermark. Ploggång ca 0,30 – 0,5 brun sand (Colluvium) – 0,3 
svartbrun sand- 0,2 torv och gyttja – brun sand. 

28 11 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – 0,15 svartbrun sand (tillbakabil-
dad torv?) – orange silt. 

29 20 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – 0,2 brun sand (Colluvium) – 0,1 
gråbrun sand – orange silt. 

30 6 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 - 0,2 brun sand (Colluvium) – 0,2 
gulgrå ngt humös sand – lera. 

31 12 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. 

32 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

33 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

34 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

35 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

36 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

37 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

38 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

39 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

40 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

41 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

42 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

43 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

44 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 
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45 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

46 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

47 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

48 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 

49 5 I Åkermark. Ploggång ca 0,35 – lera. Schaktmitt inmätt m GPS. 
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Bilaga 3 Schaktplaner 
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Rapportserie 2017 

Blekinge museum 

 

 

 

2017:1 Efterundersökning Västra Vång 2016. Johannishus 1:2. Hjortsberga socken, Ronneby 
kommun. 
 
2017:2 Arkeologisk efterundersökning Sillnäs udde. RAÄ 56 Mjällby sn. Mjällby socken,  
Sölvesborgs kommun. 
 
2017:3 Nättraby kyrka. Arkeologisk schaktning vid altaret. Nättraby socken, Karlskrona 
kommun. 
 
2017:4 Arkeologisk utredning i Mölletorp 2016. Augerum socken, Karlskrona kommun. 
 
2017:5 Krutvikens gästgiveri – grunder och terrasser. Karlskrona socken, Karlskrona kom-
mun. 
 
2017:6 Torstäva 9:2 Arkeologisk undersökning 1983 av rest sten, RAÄ Ramdala 81:1. 
Ramdala socken, Karlskrona kommun. 
 
2017:7 Residenset i Kristianstad – Tapet- och färgundersökning. Kristianstad socken, 
Kristianstad kommun. 
 
2017:8 Kv. von Gerdten 59. Arkeologisk förundersökning i samband med miljöteknisk 
markundersökning. RAÄ 77:1 Karlskrona socken, Karlskrona kommun. 
 
2017:9 Arkeologisk utredning VA-ledning Bräkne-Hoby – Järnavik. RAÄ 868 Bräkne-
Hoby sn, Pagelsborg 6:1 m.fl. Bräkne Hoby socken, Ronneby kommun. 



 

 


