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Bakgrund 
Under 2016 påbörjade Blekinge museum ett långsiktigt arbete med inriktning mot att 

dokumentera och presentera olika sidor av länets medeltidshistoria. Utforskandet av 

den tidigare staden Elleholm bedömdes vara en angelägen del i detta arbete, varför 

insatserna här kom att prioriteras under året. 

 

Elleholms stadsområde (RAÄ Elleholm 3:1) har i mycket liten utsträckning blivit 

föremål för vetenskapligt intresse i modern tid, och sporadiska arkeologiska uppdrag 

har främst utförts i den nuvarande kyrkans närhet (se Arvidsson 1984 resp. Stads-

GIS Elleholm). Terrängläget för den utpekade medeltida befästningen har periodvis 

lockat till mer eller mindre amatörmässigt sakletande. En antikvariskt sanktionerad 

insats gjordes dock under ledning av William Andersson inom befästningsområdet 

på Elleholms nordligaste spets (RAÄ Elleholm 12:1) i september 1924. Resultaten 

bedömdes då emellertid alltför klena för att motivera ytterligare insatser, och så var 

även fallet när frågan om möjliga utgrävningar lyftes av Mörrums hembygdsförening 

vid 1950-talets mitt. Frågor kring de aktuella lämningarnas bevaringsgrad har fram 

till 2000-talets början sedan lämnats mer eller mindre hängande i luften, och därmed 

även spörsmål kring stadens och befästningsområdets status under medeltid och ny-

are tid. 

 

 

 

Fig. 1. Elleholm markerat med svart cirkel på Översiktskartan. 
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Det övergripande syftet med dagens Elleholmsprojekt är att försöka skapa en tydli-

gare bild av stadens och borgområdets omfattning och karaktär över tid. Samtidigt 

syftar det till att bedöma fornlämningsområdets vetenskapliga och pedagogiska pot-

ential i ordets vidaste bemärkelse. Blekinge museum driver projektet i samarbete 

med Kulturen i Lund, och vid sidan av det vetenskapliga projektet har ett samarbete 

även skett med studieförbundet Sensus. Elleholmsprojektets referensgrupp utgörs av 

Johan Dahlén, arkeolog vid Regionmuseet Kristianstad, Martin Hansson, och Björn 

Nilsson, lektorer vid Lunds universitet samt Mats Anglert, antikvarie vid Statens 

Historiska Museer Arkeologerna i Lund. 

 

Fältprojektet 2016 inbegrep två separata insatser, en på våren och en på hösten, och  

Länsstyrelsens beslut avseende dessa togs med stöd av 2 kap. 8 och 12 §§ Kulturmil-

jölagen (Lst Dnr 431-575-16 resp. 431-3245-16). Insatsen under våren 2016 be-

kostades i huvudsak genom egeninsatser från Blekinge museum och Kulturen i Lund 

samt medverkan från Sensus studiecirkeldeltagare. Höstgrävningen utfördes av per-

sonal från Blekinge museum och Kulturen i Lund, och finansierades uteslutande ge-

nom tilldelade fond- och stiftelsemedel från Blekinge hembygdsförbund, Lennart 

Hägglunds stiftelse, Ebbe Kock – fond för Blekingsk Hembygdsforskning och Stif-

telsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Utöver detta bekostade 

Karlshamns kommun undersökningens schaktningsmoment med grävmaskin. Digital 

inmätning ombesörjdes av Blekinge Mätservice och metalldetektering utfördes av 

Jonas Paulsson, Kula HB. Fyndkonserveringen gjordes av av Max Jahrehorn, Oxider 

AB. En översiktlig artbedömning av osteologiskt material utfördes av Ola Magnell, 

Statens Historiska Museer Arkeologerna och en dendrokronologisk analys av Hans 

Linderson, Institutionen för Geovetenskap, Lunds universitet. 

 

Av praktiska skäl har Länsstyrelsen tillåtit att avrapporteringen för de separata del-

projekten samordnas. Föreliggande rapport utgör således en samlad redovisning av 

de resultat som framkom genom de bägge genomförda fältinsatserna 2016.  

Topografi och kulturhistoria 
Den medeltida staden Elleholm – idag en liten by – är belägen på en långsmal ö i 

Mörrumsån, strax innan utloppet i Östersjön. Staden erhöll sina stadsrättigheter 1450 

och förlorade dem för gott 1600. Snabbt därefter förvandlades Elleholm till en 

bondby, och idag finns det inget som minner om stadsepoken – området utgörs till 

största delen av ängs- och parkmark med enstaka sentida bebyggelse inklusive en 

mindre kyrka, uppförd på 1700-talet.  

 

Under stadens aktiva period ägdes den, liksom i sin tidiga fas som by, i huvudsak av 

ärkebiskopsstolen i Lund, men övergick vid reformationen 1536 till kungamakten. 

Den klassades därefter som handelsstad och utgjorde även länsmanssäte, varför en 

huvudgård i någon form även har funnits på ön, vid dess södra spets (ungefär där 

Hovgården idag är belägen). Troligtvis har laxfisket i Mörrumsån haft stor betydelse 

för stadens tidiga utveckling. 
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Fig. 2. Elleholm och Sjöborg enligt Johannes Meijer. 

I det skriftliga källmaterialet framträder (byn) Elleholm först i början av 1400-talet, 

men populärt anges – om än på tvivelaktiga grunder – att ärkebiskopen redan under 

1100-talet skulle ha ägt en borg på platsen, kallad Sjöborg. Borgen, som verkligen 

har funnits, omnämns dock första gången 1424 (i Lunds ärkebiskopskrönika). Den 

var belägen på öns nordspets, men det är okänt hur denna anläggning såg ut, vad den 

var byggd av eller när exakt den revs. 

 

Som stad var Elleholm påfallande liten (både ur storleksmässig och ekonomisk syn-

vinkel), vilket inte minst avspeglar sig då kungen inför vintrarna förlade båtsmän och 

bösseskyttar i vinterkvarter i de danska städerna; Elleholm beordrades ta emot i hu-

vudsak en, i undantagsfall två, knektar årligen. Detta ställt mot t ex städerna Åhus 

och Ronneby som skulle ta emot åtta och Vä tio knektar. 

 

Det ska nämnas att staden tillfälligtvis förlorade sina stadsrättigheter 1564, då svens-

karna under Nordiska sjuårskriget härjat platsen. Stadsrättigheterna återbördades 

därefter 1584.    

Arbetets genomförande 
Under det samlade projektets uppstart vintern 2016, genomfördes en inledande byrå-

inventering och sammanställning av Elleholms kronologi, tolkad genom då tillgäng-

ligt källmaterial (Juhlin Alftberg 2016, ej publicerad). De bägge fältprojekten tog 

sedan metodiskt formen av förundersökningar inom ovan nämnda RAÄ-nummer. 
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Fig. 3. Grävning av rutorna 2 och 3, fotografi mot väster.  

Målsättningen med det första delprojektet och därmed förknippat fältarbete våren 

2016, var att skapa en kunskapsmässig grund för såväl fortsatta vetenskapliga som 

pedagogiska insatser. Insatsen föregicks av digital utsättning av planerade sökrutor 

samt en avsökning av delområden med metalldetektor 2016-05-02. Vårens fältinsats 

genomfördes därefter som en rutgrävning för hand 2016-05-09. Sammanlagt grävdes 

då ca 11,5 kvadratmeter (fig. 3 resp. 4) och dokumentation skedde genom beskriv-

ningar, skalenliga ritningar och genom fotografering med digitalkamera. För respek-

tive ruta/schakt ansvarade en erfaren arkeolog. Då merparten av deltagarna från Sen-

sus studiecirkel ej tidigare deltagit vid någon arkeologisk utgrävning, praktiserades 

en bred fyndinsamling, varför irrelevanta fynd från denna fas slutligen kom att gall-

ras av arkeolog i samband med höstens fältinsats. 

 

Målsättningen med fältprojektet hösten 2016 var att förtydliga fornlämningsbilden 

inom den nordligaste delen av det tidigare undersökningsområdet, och arbetet kom i 

praktiken endast att beröra den norra delen av RAÄ Elleholm 12:1. Fältarbetet 2016-

09-12 till 2016-09-16 inbegrep denna gång schaktning med grävmaskin. Efter sam-

råd med Länsstyrelsen tilläts en transport av grävmaskinen genom kanalen mellan 

den norra delen av stadsholmen och södra borgplatån. Detta fick ske under förutsätt-

ning att inga permanenta skador uppstod i terrängen. Kontakt togs i detta ärende även 

med markägaren. För att minimera skador, skedde maskintransporten på i kanalen 



 
 

11 

 
Fig. 4. Plan över undersökningsområdet våren 2016 

 

utplacerade sprängmattor, och efter avslutad undersökning kunde det konstateras att 

uppkomna skador i terrängen var att betrakta som försumbara. Avsikten med gräv-

maskinsinsatsen på och kring den norra borgkullen var att ta fram större ytor och 

bättre förstå de stratigrafiska observationer som gjorts under vårens grävningstill-

fälle. Sammanlagt kom ett 126,5 m
2
 stort schakt (fig.5 A) att grävas med grävmaskin, 

vilket kompletterades genom grävning av två mindre referensschakt om drygt 6 resp. 

knappt 0,5 m
2
 (fig.5 B resp. C) Dokumentationen utfördes på samma vis som under 

våren, med den skillnaden att det sammanhängande schaktet nu dessutom kom att 

3D-fotograferas. Utöver insamling av fynd togs även prover in för eventuell makro-

fossilanalys, 
14

C-analys och dendrokronologisk analys. 

Resultat och tolkningar 
Trots att antalet provrutor i maj 2016 var fåtaliga, kunde någorlunda tydliga slutsat-

ser dras såväl avseende stratigrafi som fyndspridning. Längst i söder (fig.4), i rutorna 

8 och 9, framkom inget av större antikvariskt intresse (bilaga 1). Marken var tydligt 

omrörd och visade uppenbara tecken på att ha legat under plogen ända in i modern 

tid. Vare sig fynden från metalldetekteringen eller provrutorna talade heller för me-

deltida aktiviteter i området. Fynden utgjordes endast av glas, yngre rödgods, järn-

spikar etc, samt enstaka mynt från nyare tid.  Sökruta 6, på den sydligast liggande 

borgkullen, visade inga tecken på spår av arkeologiska lager eller fynd. I branten mot 

söder antyddes dock en omfattande förekomst av järnslagg, vilket hypotetiskt kan 
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Fig. 5. Plan över undersökningsområdet hösten 2016 

 

spegla medeltida hantverk på platsen.  Rutorna på den mellersta kullen (4, 5 resp. 5b) 

uppvisade inga bevarade och tolkningsbara lagernivåer. De genererade däremot fynd 

i form av tegelfragment, bränd lera, smidda spikar och obrända djurben, vilket anty-

der aktiviteter i linje med vad som kunde förväntas inom ett borgområde. För den 

norra borgkullen höll fyndbilden i sig, nu med rikliga mängder bränd lera, tegelfrag-

ment och djurben. Inom rutan 3b påträffades dessutom sporadiska spår av kulturla-

ger, hypotetiska nedgrävningar samt upp till 0,3 m stora stenar. Fyndintensiteten var 

även, sedd genom metalldetekteringens resultat, större i anslutning till den norra 

borgkullen. Utöver fragmentariska hästskor och andra järnföremål, påträffades här ett 

kopparhaltigt silvermynt samt en plomb av bly (bilaga 3 resp. 5). Mörkfärgade lager i 

botten av samtliga lägre placerade rutor (1,5–2,5 m.ö.h.), tolkades i fält som möjliga 

sot-/brandlager. Efter hand föreföll det dock mer rimligt att se spåren som avsatta 

färgningar som uppstått i samband med svallskeden möjligen under Littorinatid. 

 

En sammanvägd bild av resultaten i maj 2016, var att den norra, låglänta änden av 

stadsholmen inte tycktes ha varit ändamålsenlig för bostäder under medeltid, vilket 

styrktes av såväl fyndbild som stratigrafiska observationer. Den södra resp. mellersta 

kullen föreföll genom sitt fyndmaterial knyta an till medeltida aktiviteter, även om 

inga konkreta lager eller konstruktioner kunde beläggas. Bilden som framträdde av 

den nordligaste kullen var däremot tydlig. Här fanns, om än något vaga, indikationer 

på en fyndförande anläggningsnivå liksom tydligt medeltida lösfynd. Slutsatser kring 

eventuella konstruktioners sträckning, karaktär och ålder kunde dock inte dras från 

de blygsamma ytor som gick att överblicka i de grävda schakten på den norra borg-

kullen. 
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Fig. 6. Digital fotomosaik över platåläget 

 

Höstens undersökning, med syftet att förtydliga fornlämningsbilden inom RAÄ Elle-

holm 12:1, inleddes 2016-09-12 och avslutades 2016-09-16. Insatsen kraftsamlade i 

sin helhet till borgkullen i norr. Inledningsvis förbands ruta 2 och ruta 3 med ett 

nord–sydligt löpande schakt, vilket sedan vidgades och kompletterades med ett utlö-

pande schakt mot väster. Vidare drogs ett schakt rakt söderut från ruta 3, ner över 

den förmodade sträckningen av en vallgrav samt avslutningsvis två mindre referens-

schakt (fig. 5). Schaktning skedde på alla ställen ner till kontakt med antikvariskt 

intressanta lager och fyndnivåer, och den sammanlagda, framschaktade ytan uppgick 

under höstgrävningen till ca 133 m
2
. 

Platåläget 

Uppe på platåläget fanns en förhoppning att träffa på borgens huvudbyggnad. Istället 

påträffades en mängd stenar, satta relativt tätt tillsammans i sand, och med en relativt 

plan yta. De bildade en rektangulär form, i sydvästlig till nordöstlig riktning. Igenom 

den väl sammanhållna stenläggningen fanns ett parti med mer sporadiskt satta stenar, 

samt tegelstenar (fig. 6). 

 

Den övre stenläggningen var troligen i bruk under borgens andra brukningsperiod, 

från slutet av 1300-talet till tidigt 1400-tal, och därmed samtida med vallgravens 

andra brukningsperiod (K107) (se vallgravsavsnittet nedan). Materialet i stenlägg-

ningen bestod huvudsakligen av natursten, av varierande storlek, men även av stor-

stenstegel, troligen i en sekundär funktion. Emellan stenarna framkom även lerkli-

ning, vilken har härrört från en byggnad i området. Huruvida stenläggningen befunnit 
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sig inne i en byggnad eller ute på en borggård är i nuläget svårt att svara på. Sten-

läggningen, eller det som tolkas vara en stenläggning kan känneteckna både en borg-

gård, en mur och ett golv i ett mindre officiellt rum. Över stenläggningen och delvis 

ner mellan stenarna fanns ett brukningslager (K102/K103), vilket innehöll fynd av 

djurben. Dessa har osteologiskt kunnat bestämmas till ben från bland annat nötkrea-

tur, tamsvin, tamhöns, får, get, rådjur (bilaga 9), vilket indikerar mathållningen hos 

borgens invånare. I brukningslagret påträffades även en hel del smidda spik, och en 

del andra metallfragment, bl.a. en bältessölja av cu-leg. En del byggnadsmaterial 

påträffades också, nämligen lerklining samt fragment av tegelstenar och takpannor. 

Det keramikmaterial som framkom var varierat, både typ- och dateringsmässigt. Två 

skärvor yngre svartgods påträffades vilka indikerar att det kan ha funnits aktivitet på 

platsen redan under 1200-talet. Huvuddelen av de keramikskärvor som påträffades, 9 

stycken, utgjordes dock av s.k. Rhenländskt stengods, med datering till skedet 1350–

1400, där några av dem kunde bestämmas till produktion från Siegburg. Mot norr var 

stenläggningen svårt sargad, troligen plundrad, men även där framkom mörkbruna 

kulturlager humös sand, med inslag av bland annat träkol, lerklining och bränd lera 

(K108). Detta är troligen det material som stenen har satts i, och möjligen finns det 

under detta en äldre stenläggning. 

 

Mot väster var stenläggningen väldigt annorlunda jämfört med den östra delen. Den 

tolkades därför vara en tidigare stenläggning, alltså en föregångare till den ovan be-

skrivna. Mellan stenläggningarna fanns endast brukningshorisonter, och därför kunde 

deras inbördes kronologi inte fastställas. Den västra stenläggningen hade ett sam-

manhållet utseende, stenarna var jämna, likstora och hade en jämn yta. Detta kan 

tyda på att den varit belägen i ett hus, och att den brukats som ett golv, men det kan 

även vara så att föregångaren varit bättre konstruerad. Den äldre stenläggningen var 

troligen i bruk under 1300-talets första hälft, eller möjligen redan under 1200-talet 

(baserat på de fynd som påträffats i området). Väster om den äldre stenläggningen 

framkom ett brandlager, bestående av aska, sot och träkol (K110). Därigenom hade 

en nedgrävning till en stensyll gjorts (K113).  Den var orienterad i sydvästlig till 

nordöstlig riktning och bestod av stora stenavtryck och endast en bevarad sten 

(K112). Stensyllen har troligen en äldre datering än båda stenläggningarna, men de-

ras inbördes relationer behöver utredas ytterligare. På grund av att dessa lämningar 

upptäcktes den sista dagen, kunde deras utsträckning ej fastställas.  

 

Mot öster i det sammanhängande schaktet påträffades inga direkta konstruktioner. Ett 

mindre schakt (fig. 5 referensschakt ”B”) grävdes i den östra kanten, mot ån, men där 

framkom endast sand, och inga kulturlager eller konstruktioner. Längre västerut, 

inom det större sammanhängande schaktet, framkom i anslutning till stenläggningen 

mörkbruna kulturlager, humös sand, med inslag av bland annat träkol, lerklining och 

bränd lera (K108). Dessa grävdes inte ut, utan istället prioriterades konstruktionerna. 

Sydöst om stenläggning påträffades ett sandlager som såg sterilt och homogent ut vid 

en första anblick. I detta lager grävdes två provrutor (provruta 1 och 2), och under ca 

0,10 m sand (troligen flygsand) fanns stratifierade kulturlager och lergolv från bor-

gens första eller andra brukningsfas. I flera av kulturlagren fanns komponenter, till 

exempel sot, aska, träkol och eldpåverkad lerklining, som tyder på att det brunnit i 

närheten. Lergolvet härrör troligen från en korsvirkesbyggnad, då det i området fanns 
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lämningar av mycket eldpåverkad lerklining. Denna byggnad kan ha tjänstgjort som 

huvudbyggnad, eller som till exempel en köksbyggnad på borgkullen.  

Västra sluttningen 

Rakt igenom schaktet och därmed stenläggningen, i östvästlig riktning, löpte det 

schakt som grävdes i samband med William Anderssons arkeologiska undersökning i 

september 1924. Stenläggningen hade inte grävts bort, men den var mer sparsmakad 

där de arkeologiska spadarna satts ner. Schaktet verkar ha lagts igen med en bland-

ning av matjord och medeltida kulturlager (K104). Det fyndmaterial som påträffades 

i de omrörda massorna var lerklining, tegelstenar, järnslagg och spik, vilket, trots att 

de härrör från igenfyllnadsmassor kan visa på bebyggelse och aktiviteter som före-

kommit på borgen under dess brukningstid.  

 

I botten av denna del av schaktet, söder om William Anderssons schakt framkom den 

äldre markhorisonten, daterad till tiden innan borgen grundlades på platsen (K106). 

Horisonten bestod av svartbrun, humös sand, med inslag av träkol och bränd lera. 

 

På en plan i Anderssons rapport från 1925 finns i den västra utsträckningen av det 

arkeologiska schaktet markerat ”B Tegelras”. När schaktning gjordes i det området 

2016 framkom inga äldre lämningar och i stort sett inget tegel, men däremot påträf-

fades söder om detta, vad som verkade vara en raserad tegelmur (K101). Muren var 

lagd i munkförband med inslag av vilt förband. Bevarat verkade muren ha varit av en 

stens tjocklek, men centralt fanns koppstenar som stack ut, vilket kan indikera att 

muren varit bredare, dvs minst två sten. Teglet var rött och delar hade fogats med 

kalkbruk. De hade en storlek av 25–26,5x11,5–13x7–9 cm, och var handslagna, sk 

storstenstegel. Kvaliteten på muren indikerade att tegelmaterialet var återanvänt, och 

man hade även återanvänt sekundärbränt tegel. Den var uppförd på tegelskrot, med 

ett avjämningsskift som första skift. Eventuellt kan det finnas ytterligare en mur i 

området, förmodligen då väster om den här beskrivna. Muren var svårtolkad, möjlig-

en har den tjänstgjort som en beklädd terrasskant, eller en grundmur till en enkel 

byggnad. Dess funktion kan eventuellt även ha varit som en källare, med djupdelen 

åt väster. Ca 1,5 m öster om muren fanns linser med aska, sot, träkol och trä (be-

skrivna nedan) som möjligen kan kopplas till muren/byggnadens brukning och dess 

destruktion. Muren verkade ha rasat mot öster. Vid rensning nära muren, framkom 

ett kulturlager i vilket det fanns mängder av bitar tegel samt kalkbruksbitar och på 

vilket tegelmuren verkar ha raserats (K109). Kulturlagret bestod av humös sand med 

järnutfällningar, sandlinser, träkol, brandmaterial, djurben och fogbruk samt större 

kluvna naturstenar. Ytan kan ha använts som upplag för byggmaterial eller som en 

yta där tegel togs tillvara och knackades rent, inför ny användning.  

 

Nordöst om muren hade William Anderssons schakt förstört områdets stratigrafi i 

stort sett fullständigt, och endast på en yta kunde den äldre markhorisonten skönjas i 

plan (K106). I anslutning därtill dokumenterades den södra sektionen (se bilaga 6). 

Ca 0,40 m under dagens marknivå framkom steril, röd sand (1). I den hade pinn-

avtryck grävts, vilka tyder på att det funnits ett hägn, och därmed odling i området 

under medeltiden (4 och 14). Däröver framkom en äldre markhorisont (3, 6 = K106), 

vilken troligen stått öppen under en period och översandats. På sanden lades bärlager 
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inför uppförandet av en byggnad eller en stenläggning (10). I bärlagret har en ned-

grävning grävts, som verkar ha östvästlig orientering, men som tyvärr i sen tid skurits 

av en planteringsgrop (8). Nedgrävningen är fylld av stratifierat trä, träkol, aska och 

sot (5). Det kan möjligen ha ingått i den ovan beskrivna tegelkonstruktionen (K101), 

och då fungerat som trätak, vilket brunnit och destruerats. Det kan dock även röra sig 

om en härd. Mot väster har bärlagret skurits av en plundringsgrop som troligen 

hänger samman med Anderssons schakt från 1924 (11). Däröver två skilda lager 

matjord (12 och 13). 

Vallgraven 

Schaktet drogs från den norra borgholmens plana toppyta ner över dess södra slänt 

och vidare över vallgraven och över till den mellersta borgholmens norra sida. Syftet 

var att på så vis fånga upp vallgravens utbredning och konstruktion, samt via dater-

bara fynd få kunskap om dels borgens brukningstid och livet på borgen för att därur 

försöka förstå dess funktion. Schaktet var 1,20 m brett och grävdes som djupast ned 

till 1,30 m i dess centrala del. Schaktning företogs med maskin ned till kontakt med 

antikvariskt intressanta kulturlager. Därefter vidtog handgrävning och dokumentation 

utifrån singel-kontext metoden. I de centrala delarna av schaktet grävdes ner till den 

blå vattenförande moränleran, vilket kom på ett djup av 1,30 m under dagens mark-

nivå (Se bilaga 7a-c).  

 

Vallgravens södra nedgrävningskant (kontext 30), bestod av en cirka 0,20 m relativt 

skarp nedgrävningskant som därefter övergick i en svag slänt ned mot vallgravens 

centrala del. Den är grävd ner i ett vattenpåverkat grusigt lager (kontext 100), vilket 

sannolikt är den opåverkade undergrunden. I den släntande delen ner mot den cen-

trala delen av vallgraven, var där ovanpå gruset ett tunt påfört lerhaltigt lager (kon-

text 31) vars syfte sannolikt har varit som erosionsskydd av slänten. Det lerhaltiga 

lagret sträcker sig fram till där vallgravsbotten övergår till ovan nämnda blå moränle-

ran. Söder om vallgravens södra nedgrävningskant stiger topografin i en svag slänt 

mot söder, vilket utgör den mellersta borgholmens norra del. Denna slänt består även 

av samma grusiga lager/undergrund som ovan (kontext 100). Ovan detta ligger ett ca 

0,10–0,20 m tjockt påfört kulturlager (kontext 6), vilket sannolikt tillkommit genom 

en växelverkan mellan utkast och erosion invid vallgravsslänten. I lagret påträffades 

järnfragment, bottenskålla, spik, läderspill, vilket talar för att såväl järnhantering och 

läderhantverk förekommit på den mellersta borgholmen. Därtill påträffades djurben 

och keramik av typen yngre svartgods, med en datering till ca 1250–1350. 
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Fig. 7. Vallgravsschaktet från den norra borgholmens plana toppyta över till den mellersta borghol-

mens norra sida. I förgrunden ligger den träbjälke som påträffades på vallgravens botten. Personen på 

bilden är Johan Wallin, arkeolog på Kulturen i Lund (foto Mikael Henriksson). 

 

Vallgravens norra nedgrävningskant (kontext 33) var grävd i ett underliggande san-

digt lager, vilket sannolikt är den opåverkade naturliga undergrunden (kontext 99). 

Den släntade mot söder relativt skarpt nedåt och var klädd med mindre marksten som 

var satta i lerblandad sand (kontext 34,16), vilket sannolikt utgjort en stabiliserande 

åtgärd för att förhindra erosion av vallgravskanten. I anslutning till norra nedgräv-

ningskanten, norr därom var det en cirka 1,00 m bredd jämn yta, täckt med lerblan-

dad sand (kontext 16), för att därefter följas av ytterligare en nedgrävningskant (kon-

text 13), vilket skapade en trappstegskonstruktion av vallgravens norra sida. Funkt-

ionen med detta förvaringssätt kan ha varit att skapa en trappstegsliknande övergång 

från vallgraven upp mot norra borgkullen för att motverka erosion. Denna konstrukt-

ion kan ha varit i funktion under vallgravens båda brukningsperioder. En liknande 

konstruktion har på arkeologisk väg observerats vid borglämningen Lyngby i nord-

östra Skåne. Därefter följde en nordgående slänt upp mot den norra borgholmens 

plana toppyta. Hela denna slänt täcktes av ett tunt lager bestående av gråbrun sand-

haltig kulturjord med inslag av grå lerfläckar och mindre markstenar (kontext 15, 

14), vilka sannolikt lagts på den underliggande sanden (kontext 99) som erosions-

skydd av vallgravsslänten.  

 

Avståndet mellan södra och norra nedgrävningskanterna är 8,80 m, varav cirka 7,00 

m torde varit vattenfylld under normalt vattenstånd i Mörrumsån under dess bruk-

ninstid. Vallgravens djup i dess centrala delar torde ha varit ca 0.90 m ifrån nivån på 

nedgrävningskanterna ner till vallgravsbotten under dess första brukningstid. Det är 

inte ett speciellt stort djup, men till det bör läggas den nivåskillnad som skapades av 
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slänterna upp emot såväl den mellersta borgholmen och den högre norra borgholmen. 

En liknande ”grund” vallgrav har framkommit vid arkeologiska undersökningar på 

borglämningen Hindsgavl på Fyn i Danmark, vilket indikerar att denna typ av vall-

gravskonstruktion inte var ovanlig. På Hindsgavl har vallgraven som omgivit borg-

holmen varierat från en torr till en våtgrav och har varit cirka 6,00 m bredd och med 

ett djup på mellan 0,75–1,25 m. I sammanhanget bör nämnas att Hindsgavl är upp-

förd under 1200-talet och i bruk framöver medeltiden (Møller 1944 s. 40ff) 

 

Vidare för beskrivningen av vallgraven på Sjöborg/Elleholm kom direkt på vall-

gravsbottens blå moränlera resterna efter en träkonstruktion (kontext 24). Den bestod 

dels av en längre ekbjälke, som låg i en nordostlig-sydvästlig riktning, varav en längd 

på 2,84 m framgrävdes. Dock fortsatte bjälken vidare mot nordost in under överlag-

rande kulturlager och in i den östra schaktväggen. På grund av att undersökningen 

var tidsbegränsad och träkonstruktionen framkom på den sista undersökningsdagen 

togs beslut att det inte fanns någon tid för att på ett fullvärdigt sätt hinna med att un-

dersöka och dokumentera även sistnämnda del, varvid det lämnades orört. Ekbjäl-

kens sidor var cirka 0,14 m breda och den hade huggspår efter bila på sidorna. Bjäl-

ken är tillverkad av ¼ stock av ett kluvet ekträd. Den dendrokronologiska analysen 

ger en indikation på en datering till vinterhalvåret 1343/44 (se bilaga 8). I det som 

med all sannolikhet har utgjort dess topp fanns ett cirka 0,10 m djupt och 0,06 m 

brett intapp, vari det sannolikt legat en intappad vågrätt liggande hanbjälke. Ifrån 

dess topp och 1,26 m ned på bjälkens östra sida är där ett 0.10 m brett och 0,04 m 

djupt intapp med ett genomgående hål genom ekbjälken, vilket indikerar att här med 

hjälp av en trädubb varit fäst en tvärgående bjälke som haft en riktning snett nedåt 

om ekbjälken stått upp. I anslutning till ekbjälkens förmodade nedre del låg det dels 

tre bearbetade bjälkar, med en bredd på 0,15–0,10 m och en obearbetad rund och rak 

björkstam/bjälke med en bredd på ca 0,14 m och en tillika rund och rak påle av al. 

Det samlade materialet låg i en öst–västlig riktning och fortsatte vidare in i den 

västra schaktväggen. Mellan björken och en av bjälkarna fanns inkilat, ihoprullat 

björknäver, vars syfte sannolikt varit att motverka friktion i träkonstruktionen. Dy-

lika björknäversrullar påträffades även runtom träkonstruktionen. Över och under 

bjälkarna låg tre mindre bearbetade bjälkar, varav två hade en bredd på 0,06 m och 

en på 0,12 m. Dessa låg i en nordväst-sydostlig riktning. Träkonstruktionen har san-

nolikt utgjort en brokonstruktion över vallgraven, i vilken även den stolpe/bjälke som 

stått i det stolphål (kontext 25) som framkom i den södra vallgravsslänten bör ingått. 

Vad som talar för en brokonstruktion är främst den stora ekbjälken som med sitt in-

tapp på sidan påminner om den brokonstruktion av ”bindingsværkskonstruktion” 

som påträffats i vallgraven vid borgen Hindsgavl i Danmark (se fig.8). (Møller 1944 

s. 47f). Utifrån den största ekbjälkens riktning bör träkonstruktionen fallit i en syd-

västlig riktning mot den mellersta borgholmen. Vad som orsakat dess dekonstruktion 

framgick inte vid undersökningen, men hypotetiskt kan den rasat vid ansträngd be-

lastning såsom en kraftig storm eller medvetet rivits. Frågan är varför man inte bär-

gade bjälkarna från vallgraven och återanvände dem? Träkonstruktionen överlagra-

des dels av ett gråbrunt lager (kontext 23), som var fuktigt, fet, och något kompakt. I 

detta lager framkom en del natursten och hela medeltida storstenstegel, men även 

läderspill, glas och keramik av typen yngre svartgods/lergods med en datering till ca 

1200-tal. Invid den södra vallgravskanten överlagrades träkonstruktionen av ett san-
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nolikt eroderat utraslager bestående av porös och finkornig gråsvart grus (kontext 7), 

vilket talar för att vallgraven inte vidmakthållits under en tidsperiod. Möjligen indi-

kerar detta att borgen stått övergiven under en period och att läget för träkonstrukt-

ionen därmed glömts bort efter att den överlagrats. 

 

 

 
 

Fig. 8. Uppmätnings- och rekonstruktionsritning av den medeltida brokonstruktionen på borglämning-

en Hindsgavl (Møller 1944 s. 48), vilken uppvisar konstruktionsdetaljer som påminner om de som 

påträffats i vallgraven i Elleholm/Sjöborg (se fig. 9 nedan). 

 

 
Fig. 9. Rekonstruktionsförslag för funktionen av den ekbjälke som påträffades i vallgraven mellan 

norra och mellersta borgholmarna i Sjöborg/Elleholm. I jämförelse med den brokonstruktion som 

påträffats i borglämningen Hindsgavl skulle möjligen ekbjälken ifrån Sjöborg/Elleholm utgjort den 

avslutande södra stående bjälken i en dylik brokonstruktion (se fig.8 ovan). 

 

Därefter har vallgraven ånyo tagits i bruk vilket framgår av de förändringar som 

gjorts. Ifrån den äldre norra nedgrävningskanten och cirka 2,40 m söderut har utlagts 

en stenläggning bestående av mindre markstenar och tegelbrockor av handslaget te-

gel i dess norra del och större rundade markstenar mot söder, med en tydlig kant-

kedja av stora markstenar som avslut i söder (kontext 21). Dessa stenar var satta i ett 

kompakt sandhaltigt lerlager (kontext 22), vari det påträffades keramik av typen 

yngre svartgods/lergods och äldre rödgods med en datering till cirka 1200–1350. I ett 

senare skede har den första stenläggingen förbättras med att man lagt på kulturjord 

som bärlager för ytterligare en stenläggning bestående av mindre marksten (kontext 

20 & 19). Genom fynd av Rhenländskt stengods i bärlagret (kontext 20) torde denna 

förbättring gjorts någon gång under 1300-talets andra hälft eller 1400-talets början. 
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Även den tidigare södra nedgrävningskanten har under vallgravens andra bruknings-

tid ersatt med en ny nedgrävningskant cirka 1,80 m längre norrut (kontext 39), vilken 

har grävts i det ovan skildrade utraslagret (kontext 7). Detta har inneburit att bredden 

för vallgraven under den andra brukningstiden har krympt från tidigare 8,80 m till 

3,95 m, och dess djup har minskat från tidigare 0,90 m till cirka 0,60 m. Under denna 

andra brukningstid har vallgraven varit vattenfylld, vilket framgår av ett avsatt, hu-

möst lager (kontext 9). I detta lager gjordes fynd av bottenskålla från en järnhante-

ringsugn. Bottenskållan påträffades vid vallgravens södra 

 
Fig. 10. Rekonstruktionsförslag på förändringar av vallgraven under dess olika brukningsperioder. 

Översta bilden visar den första brukningsperioden med brokonstruktion (kontext 24, 25). Den understa 

bilden visar vallgravens andra brukningsperiod. Med de nyanlagda stenkonstruktionerna i de norra 

delarna av vallgraven (kontext 21,19) och den äldre brokonstruktionen liggande och överlagrad på 

botten. Av stolpen i söder återstår endast trä i stolphålet. Sammantaget kan säga att vallgraven synes 

ha haft en första brukningsperiod under första delen av 1300-talet, och därefter möjligen legat övergi-

ven eller ej hållits i stånd under en kortare period, för att därefter från 1300-talets andra hälft eller 

1400-talets början haft en andra brukningsperiod. Observera att norr är mot höger i bild. 

 

nedgrävningskant på den mellersta borgholmen, vilket skulle kunna indikera att järn-

hantering bedrivits på denna borgholme. Det vill säga att efter det att ugnen använts 

så har man slängt bottenskållan i vallgraven. Det framkom vidare läderspill, möjligen 

efter läderhantverk, ett stycke av en slipsten, tvinnat snöre, möjligen av ylle samt en 

glasbit som kan härröra från en bägare. Fyndmaterialet från den andra brukningspe-

rioden av vallgraven återspeglar dels verksamheten på borgen och dels talar före-

komsten av importkeramik, Rhenländskt stengods, och en eventuell glasbägare att 

där förekommit statusföremål som ingått i dåtidens sociala symbolspråk inom fräl-

sets höviska kultur. 

 

Ovanpå den ovan nämnda andra stenläggning som tillkommit under vallgravens 

andra brukningsperiod (kontext 19) låg ett tunt brandlager bestående av träkol (kon-
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text 32), vilket troligtvis härrör ifrån en brand i en träkonstruktion under borgens 

sista brukningsperiod. 

 

Därefter synes vallgraven tagits ur bruk och fyllts igen (kontext 8, 4, 3, 10, 12, 2). 

Det påträffades inget daterande fynd i fyllningslagern som kunde ge en närmare date-

ring när igenfyllningen påbörjades. I utfyllnadsmassorna framkom fynd av slagg, 

spik, raseringsmassor av handslaget tegel, enstaka stycken av medeltida munk- och 

nunnetaktegel och kalkbruk, vilket påvisar att det funnits tegelbyggnader med tegel-

tak som raserats i närheten av vallgraven. Därtill kom fynd av bränd lera, spik, slagg 

och djurben som sannolikt härrör från borgens brukningstid. Vid den södra vall-

gravsslänten på den mellersta borgholmen finns det även spår av att vallgraven varit 

utsatt för erosion (kontext 5), vilket kan ha inträffat under dess sista brukningsperiod 

eller efter att vallgraven togs ur bruk och ej längre underhölls.  

 

Sammantaget kan sägas att vallgraven möjligen utifrån keramikens datering kan ha 

haft en första brukningsperiod redan under 1200-talet, men utifrån en dendrokrono-

logisk datering i kombination med 
14

C-analys (bilaga 7 resp. 8) går det att fastställa 

att den är i bruk åtminstone under första delen av 1300-talet. Därefter har den trolig-

en legat övergiven eller ej hållits i stånd under en kortare period och sedan från 1300-

talets andra hälft eller 1400-talets början haft en andra brukningsperiod. När vallgra-

ven slutligen togs ur bruk är inte tydligt, men utifrån fyndmaterialet i kontexter som 

kan knytas till dess andra brukningsperiod är det yngsta daterande fyndet keramik av 

typen Rhenländskt stengods – som har en datering från cirka 1350-talet in på 1400-

talet. Detta skulle kunna indikera att enbart vallgraven togs ur bruk – eller möjligen 

denna del av borgen – någon gång i slutet av senmedeltiden. Vidare kan fyndmateri-

alet såsom bottenskållor och läderspill som påträffats i vallgravens södra del och på 

den mellersta borgholmen indikera att det förekommit läderhantverk och järnhante-

ring på den mellersta borgholmen under borgens brukningstid. Förekomsten av järn-

hantering är av intresse beroende på att det under medeltiden förekom sådant i norra 

Skåne och Blekinge. Ett exempel på att omfattande järnhantering förkommit på bor-

gar inom detta järnhanteringsområde är Vittsjöborg i Göinge härad i norra Skåne. 

Vittsjöborg har daterats såsom varande i bruk under perioden från ca sent 1320-tal 

till ca 1360-tal (Ödman 2001, 2002). I sammanhanget bör även anmärkas att det även 

framkom järnslagg på södra borgholmen i samband med provgrävningen våren 2016 

(Blm 28835:16) och att besökande ortsbor under undersökningen berättade att det 

förekom rikligt med röd järnhaltig grus i jorden direkt öster om Mörrumsån, sk 

rödjord som under medeltiden användes för att framställa järn.  

 

Det bör även anmärkas att vallgraven i dess norra del endast undersöktes ner till kon-

text 22 och ej grävdes till botten, ner till blåleran, vilket gjordes i vallgravens södra 

del. Detta berodde på den avgränsade tid som undersökningen hade (en fullgod 

undersökning och dokumentation hade inte hunnit låta sig göras).  
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Avslutande diskussion 
Arbetet med Elleholmsprojektet 2016 syftade i sin helhet till att förtydliga kunskaps-

läget, för att därigenom kunna bedöma en framtida forskningspotential avseende 

RAÄ Elleholm 3:1 resp. 12:1. Utifrån provgrävningen våren 2016 kunde slutsatser 

dras kring den nordligaste delen av själva stadsholmen, varvid det tydligt framgick 

att inga medeltida lämningar eller senare konstruktioner stod att finna inom detta 

låglänta terrängläge. Vårens grävningar inom borgområdet indikerade däremot att 

kvarvarande spår stod att finna inom denna del av undersökningsområdet. 

 

Grävningen hösten 2016 fokuserade enbart på lämningarna inom det förmenta borg-

området och den nordligaste delen av Elleholm. Lämningarnas kronologiska djup 

blev större, och kunde skjutas ner till åtminstone 1300-talets början.  Det föreföll 

uppenbart att merparten av borglämningens byggnadsmaterial forslats bort, men frå-

gor kring hur och när rasering skett, blev hängande i luften  

 

Fyndmaterialet från 2016 års grävinsatser kan vid en första anblick uppfattas som 

blygsamt, men det återspeglar i sin variation ändå en god vetenskaplig potential. Det 

kan konstateras att en ansenlig del av fyndmaterialet kan förmodas härröra från 

byggnader. Förutom mängder av tegelstenar och enstaka taktegel, framkom stora 

kvantiteter bränd lera/lerklining liksom mängder av handsmidda spikar. I vallgraven 

påträffades även rester av bearbetat trä av olika dimensioner, bland annat den ovan 

berörda, analyserade trästocken (bilaga 8 resp. 9 samt fig. 8). Såsom även framgått 

ovan, påträffas fynd av keramik inom borgområdet, vilken på ett betydelsefullt sätt 

bidrar till en kronologisk diskussion. Belägg för metallhantering bekräftades på olika 

punkter inom borgområdet i form av smidesslagg. Även faktiska redskap av järn till-

varatogs 2016, och platsens militära karaktär understryks av fynd av finkalibriga 

blykulor samt en armborstbult. Ur materialet bör även nämnas förekomst av fynd av 

glas och läder liksom ett begränsat animalosteologiskt material. 

 

Två specifika artefakter från grävningarna 2016 kunde dateras någorlunda snävt. Det 

enda medeltida mynt som påträffades var en s.k. kopparsterling, slagen i Naestwed 

under Erik av Pommern omkring 1422. Det rör sig om ett relativt vanligt mynt, vilket 

troligtvis inte varit i cirkulation efter ca 1440 (mejl Kenneth Jonsson). Packplomben 

av bly kunde knytas till staden Mechelen i Flandern, och tidfästas till 1305–1331, 

under den period biskop Florent Bertholt av Liége var förlänad staden (Reisnert 

2016). 

 

Grävningarna 2016 kan i stor utsträckning definieras som begränsade och tämligen 

sonderande, men trots det kunde antikvariskt intressanta lagernivåer liksom fynd 

bekräftas och rensas fram inom olika delar av fornlämningsområdet. Endast undan-

tagsvis skedde faktiskt undersökning av vad som kan betraktas som låsta kontexter, 

och då i synnerhet i vallgraven.  

 

Sett genom William Anderssons och senare även 1950-talets antikvariska ögon, ver-

kade Elleholm ha mycket lite att erbjuda såväl som vetenskapligt studieobjekt som 

besöksmål av rang. Mot bakgrund av 2016 års ganska begränsade insats förefaller 
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kulturmiljön däremot erbjuda goda förutsättningar att genom vidare arbete skapa en 

tydligare bild av staden, borgen och hela platsens socio- kulturella sammanhang över 

tid. 

 

En hel del kvarstår dock att klarlägga beträffande platsens stratigrafiska och kronolo-

giska förhållanden. Med fördel kan såväl magnetometer som georadar brukas i Elle-

holm, med syfte att förtydliga områdets tidigvarande konstruktioner och bebyggelse-

historia. Helt uppenbart kan den grävande arkeologin genom vidare schaktningsar-

beten ge ytterligare kunskap, vilket tillsammans med insamling av miljödata kan 

vidga perspektiven på kulturmiljön. Även marinarkeologisk kartering av närliggande 

strand- och vattenområden utgör viktiga pusselbitar i sammanhanget. Fortsatt insat-

ser av olika slag bör kombineras med såväl laser- som 3D-kartering, inte minst med 

syfte att underlätta en visualisering av Elleholms och Sjöborgs förändring över tid. 

Mot bakgrund av nyss framkommen och möjliga framtida kunskap, bör en dialog 

mellan olika intressenter inledas, vilken kan syfta till att lyfta fram platsens potential 

som besöksmål och museipedagogisk nod i landskapet. 

Figurförteckning 
Fig.1 – Elleholm markerat på Översiktskartan 

Fig.2 – Detalj ur Meijers karta över Elleholm 

Fig.3 – Grävning av rutorna 2 och 3, fotografi mot väster 

Fig.4 – Plan över undersökningsområdet våren 2016 

Fig.5 – Plan över undersökningsområdet hösten 2016 

Fig.6 – Digital fotomosaik platåläget 

Fig.7 – Vallgravsschaktet under utgrävning, fotograferat mot NNO. 

Fig.8 – Medeltida brokonstruktionen på borglämningen Hindsgavl 

Fig.9 – Rekonstruktionsförslag för funktionen hos ekbjälke från Elleholm 

Fig.10 – Illustration av vallgravens utveckling i Elleholm 
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Svanberg 

Koordinatsystem:  SWEREF 99 (TM) 

Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: N,E 6224546, 484593 (våren 2016) 

  N,E 6224669, 484624 (hösten 2016) 

Dokumentation:  Analog och digital dokumentation förvaras i Blekinge museum. 

Fynd:  Blm 28835:1-84 resp. Blm 28836:1-64 

Kartanvändning: LMV Ärende i 2017/00456, LMV 2017 
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Bilaga 1 – Schakt-/rutbeskrivningar 
va ren 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Schakt/ruta nr 1 

Topografiskt läge Platåläge i betesmark 

Längd (m) 1,0 

Bredd (m) 1,0 

Djup (m) 0,55 

Lager Sandigt, humöst matjordslager till 0,55 m djup. 

Undergrund Ej påträffad 

Anläggningar - 

Fynd Flinta, järnspik, bränd lera och keramik 

Övrigt  

 

Schakt nr 1b 

Topografiskt läge Sluttning mot strandbrink i betesmark 

Längd (m) 1,0 

Bredd (m) 1,0 

Djup (m) 0,8 

Lager Sandigt, humöst matjordslager till 0,70 m djup härefter fet, svart sand 

Undergrund Ej påträffad 

Anläggningar - 

Fynd Bränd lera, bränd flinta, kalkbruks- och tegelfragment. 

Övrigt  

 

Schakt nr 2 

Topografiskt läge Nordsluttning från platåläge i betesmark 

Längd (m) 1,0 

Bredd (m) 1,0 

Djup (m) 0,95 

Lager Den övre matjorden följdes på 0,60-0,95 m djup av en fet, svartbrun sandjord med 
inslag av lera och träkol. Härefter vidtog en steril bestående av rostgul till röd 
sand. 

Undergrund Sand 

Anläggningar - 

Fynd Tegelfragment, bränd lera, obränd lera, keramik, ben, kalkbruk 

Övrigt  

 

Schakt nr 3 

Topografiskt läge Platåläge i betesmark 

Längd (m) 0,60-0,75 

Bredd (m) 1,80 

Djup (m) 0,40-0,50 

Lager Humöst matjordslager överlagrade anläggningsbemängd nivå. 

Undergrund Ej påträffad 

Anläggningar Ränna, stolphål och  

Fynd Lerklining, djurben, tegelfragment och medeltida keramik 

Övrigt Ansamling av marksten/tegel i rännan antyder spår efter ev. grundmur. 

 
 
 
 
 



Schakt nr 4 

Topografiskt läge Flack, strandnära terräng i betesmark 

Längd (m) 1,0 

Bredd (m) 1,0 

Djup (m) 0,55 

Lager På 0,25 m djup gick matjorden över från fet svart sådan i mellanbrun, fet jord med 
rikliga inslag av grågul lera. 

Undergrund Rostgul sand på 0,40 m djup. 

Anläggningar - 

Fynd Tegel, bränd lera, brända ben, flinta och järnspikar 

Övrigt  

 

Schakt nr 5 

Topografiskt läge Delplatå i betesmark 

Längd (m) 1,0 

Bredd (m) 1,0 

Djup (m) 0,30-0,35 

Lager Matjorden följdes av ett lager brun, finkornig, fet, fuktig och kompakt jord och på 
0,35 m djup steril sand. 

Undergrund Sand 

Anläggningar - 

Fynd Bränd lera, lerklining och tegelfragment 

Övrigt  

 

Schakt nr 5b 

Topografiskt läge Delplatå i betesmark 

Längd (m) 1,5 

Bredd (m) 1,0 

Djup (m) 0,20-0,30 

Lager Matjorden följdes av ett lager brun, finkornig, fet, fuktig och lucker jord och på 
0,30 m djup steril sand. 

Undergrund Sand 

Anläggningar - 

Fynd Tegelfragment, lerklining, järnslagg, djurtänder och handsmidda spikar. 

Övrigt  

 

Schakt nr 6 

Topografiskt läge Platåläge i betesmark 

Längd (m) 1,0 

Bredd (m) 1,0 

Djup (m) 0,70 

Lager Homogen matjord till 0,65 m djup varvid en rödaktig sand med järnutfällningar 
framkom. På 0,70 m djup påträffades leran. 

Undergrund Lera 

Anläggningar - 

Fynd Fragment av tegel och kalkbruk. 

Övrigt  

 
 
 



Schakt nr 7 

Topografiskt läge Flack, låglänt betesmark/tidigare åkermark 

Längd (m) 1,0 

Bredd (m) 1,0 

Djup (m) 0,24-0,60 

Lager Matjord följdes av grå och därefter vit sand och slutligen, på 0,7 m djup lera. 

Undergrund Lera 

Anläggningar - 

Fynd Järnspikar, yngre rödgods och obränd lera. 

Övrigt  

 

Schakt nr 8 

Topografiskt läge Flack, låglänt betesmark/tidigare åkermark 

Längd (m) 1,5 

Bredd (m) 1,0 

Djup (m) 0,75 

Lager Homogen matjord följdes av grå och vidare gulvit sand och på 0,5 m djup lera.  

Undergrund Lera 

Anläggningar - 

Fynd Järnspikar, yngre rödgods, kritpipsfragment, glas och flinta. 

Övrigt Mycket järnutfällningar i sandlagret ovan leran. Plogspår påträffades på 0,30 m 
djup 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 – Metalldetekteringsrapport 
va ren 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metalldetekteringsrapport 

 
Avsökning med metalldetektor i samband med arkeologisk undersökning inom fastigheterna 

Elleholm 2:3, 2:4, 2:4>2 samt samfälligheten Sjöborg, Elleholms socken, Karlshamns kommun 

Blekinge län 

 

 

 

Metalldetektor som användes: Modell: C-Scope CS-1220-XDP. En mycket känslig metalldetektor 

som med mätar- och ljudsignal registrerar magnetiska olikheter i undergrunden ner till ett största djup 

av cirka 35 centimeter. 

 

 

Undersökningen: 

 

Arbetsmetod och utförande: 

Hela undersökningsområdet avsöktes systematiskt en gång enligt sökstråksprincipen med ett avstånd 

mellan stråken på 10 meter. Metalldetekteringen omfattade endast matjordslagret/ploglagret eller 

starkt omrörda lager, och då framför allt deras övre del. Utöver sökstråken utfördes lite extra 

detektering på borglämningens rasbranter. Då dessa är utsatta för en pågående erosion gjorde detta 

både för att rädda hotade metallföremål, men även med förhoppning om att påträffa fynd från äldre 

horisonter. 

Vad gäller utslag från järnföremål, så kontrollerades endast en del större utslag. Däremot 

uppmärksammades om det fanns högre koncentrationer av järnutslag inom undersökningsområdet. 

Alla utslag från föremål av andra metaller kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde 

tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde dateras i fält togs upp och mättes in. De som med 

säkerhet kunde bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte. 

 

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) – 

Hela borgområdet (samfälligheten) hade en kraftig tuvbildning och vid undersökningstillfället fanns 

det både en hög äldre vegetation samt en spirande ny vegetation. Detta hade en negativ inverkan på 

detekteringsresultatet på så sätt att både sökdjupet försämrades och möjligheterna att nå mindre 

fragment av metallföremål reducerades. Övriga fastigheter bestod av betesmark, som vid 

undersökningstillfället var starkt nedbetad. 

Undersökningen utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden. 

 

 

 

Jonas Paulsson, Kula HB 

Arkeolog och Metalldetekteringsspecialist 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – Fyndtabell va ren 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fnr Typ Material Kontext Vikt (g) Antal Anmärkning 
       

1 Plomb Pb Lösfynd F1 8 1  

2 Malmgryta? Fe Lösfynd F2 46 1 Fragment 

3 Mynt Ag Lösfynd F3 1 1 Hög kopparhalt 

4 Slagg Fe Lösfynd F4:1 64 2  

5 Hyvelblad? Fe Lösfynd F4:2 93 1  

6 Blyfragment Pb Lösfynd F5 5 1 Fragment 

7 Kniv? Fe Lösfynd F6 5 1 Fragment 

8 Bältessölja? Cu-leg Lösfynd F7 13 1  

9 Beslag Cu-leg Lösfynd F8 8 1  

10 Mynt Cu-leg Lösfynd F9 3 1 Slutet av 1600-talet? 

11 Mynt Cu-leg Lösfynd F10 3 1 Slutet av 1600-talet? 

12 Hylsa Cu-leg Lösfynd F11 4 1 Fragment 

13 Knapp Cu-leg Lösfynd F12 3 1  

14 Mynt Cu-leg Lösfynd F13 12 1 Mitten av 1700-talet? 

15 Kula Pb Lösfynd F14 13 1  

16 Slagg Fe Lösfynd F15 86 1  

17 Järnfragment Fe Lösfynd F16 115 1 Fragment 

18 Bleck Cu-leg Lösfynd 837 6 1  

19 Hästsko Fe Lösfynd 838 68 1 Fragment 

20 Hästsko Fe Lösfynd 839 132 1 Fragment 

21 Kula Pb Lösfynd 840 7 1  

22 Sil? Cu-leg Lösfynd 841 42  Fragment 

23 Järnfragment Fe Ruta 3 Lager 2 39 3 Fragment 

24 Lerklining Br lera Ruta 3 Lager 2 1782 29 Fragment 

25 Tegel  Ruta 3 Lager 2 338 5 Fragment 

26 Djurben Ben Ruta 3 Lager 2 840 87 Fåtal brända 

27 Bränd flinta Flinta Ruta 3 Lager 2 5 2  

28 Djurben Ben Ruta 3 Lager 1 171 26 Fåtal brända 

29 Stengods Keramik Ruta 3 Lager 2 4 1 Siegburgtyp datering ca 1350- upp 

i 1400-tal. 

30 Lerklining Br lera Ruta 3 Lager 1/2 488 21  

31 Djurben  Ruta 3 Lager 6 78 4  

32 Djurben Br ben Ruta 2 Lager 2 9 23  

33 Tegel/ 

rödgods? 

Tegel/kera

mik 

Ruta 2 Lager 3 3 1 Fragment 

34 Lerklining? Br lera Ruta 1 4 1  

35 Fönsterglas  Ruta 3 1 1 Recent 

36 Järnspik Fe Ruta 3 Lager 1 30 1  

37 Tegel Tegel Ruta 2 Lager 2 3 1 Fragment 

38 Porslinsfat  Ruta 1 7 3 Fragment 

39 Järnspik  Ruta 1 29 3  

40 Djurben Ben Ruta 1 37 31 Enstaka brända 

41 Yngre rödgods Keramik Ruta 1B 7 1 Grötfat. Datering tidigmodern tid 

42 Djurben Bränt ben Ruta 1B 3 1  

43 Löpare? Bergart Ruta 1B 305 1 Fragment 

44 Lerklining Bränd lera Ruta 3 Lager 1 760 22  

45 Slagg Fe Ruta 4 102 5  

46 Spik Fe Ruta 4 29 2  

47 Lerklining Br lera Ruta 4 229 14  

48 Djurben Ben Ruta 4 14 8 Enstaka brända 

49 Lerklining Br lera Ruta 5B 970 59  

50 Lerkula? Obr lera Ruta 5B 3 1 -0,4m 

51 Lerklining Br lera Ruta 5B 21 6 Rensfynd 

52 Tegel/rödgods  Ruta 5B Lager 1 44 13 Sannolikt ett stycke av den 
slätstrukna ovansidan på en 

tegelsten 

53 Stengods Keramik Ruta 5B Lager 1 2 1 Siegburg? Datering 1350-1400-tal 

54 Djurben Ben Ruta 5B 73 11 Rensfynd 

55 Djurben Ben Ruta 5B 139 53  

56 Spik Fe Ruta 5B 55 2  

57 Slagg Fe Ruta 5B 63 1  

58 Spik/spik? Fe Ruta 5 42 4  

59 Järnten? Fe Ruta 5 57 1  

60 Butelj Glas Ruta 6 2 2 Recent? 

61 Yngre rödgods Keramik Ruta 6 2 1 Datering senmedeltid/renässans 

62 Slagg Br. lera? Ruta 6 2 1  

63 Slagg Fe Ruta 6 161 3  

64 Porslinsfat Keramik Ruta 7 1 1  



 

 
65 Yngre rödgods Keramik Ruta 7 16         1 Mynningsdel till kruka. Datering 

senmedeltid/renässans 

66 Järnfragment Fe Ruta 7 441 2  

67 Spik Fe Ruta 8 64 6  

68 Yngre rödgods Keramik Ruta 8 22 8 Grötfat. Datering tidigmodern tid 
(1600-1800-t) 

69 Kritpipa Br lera Ruta 8 2 2 Skaftdelar 

70 Djurben Br ben Ruta 8 1 3  

71 Slipsten? Bergart Ruta 8 11 1  

72 Glas Glas Ruta 8 2 1 Recent? 

73 Spik? Fe Ruta 5 18 1 Konserverings-ID X4 

74 Nyckel Fe Ruta 5 15 1 Konserverings-ID X3 

75 Hästsko Fe Ruta 5 67 1 Konserverings-ID X5 

76 Yngre rödgods Keramik Ruta 7 5 3 Grötfat. Datering tidigmodern tid 
(1600-1800-t). 

77 Ler- / rödgods Keramik Ruta 7 2 1 Glasyr på insidan. Datering 

senmedeltid. 

78 Yngre rödgods Keramik Ruta 7 3 1 Datering tidigmodern tid 

79 Rödgods Keramik Ruta 8 8 3  Datering medeltid/renässans 

80 Äldre eller 

yngre rödgods 

Keramik Ruta 8 8 1 Handtag med brun glasyr, svårt att 

bedöma om det är av typen äldre 

eller yngre rödgods. Datering 
medeltid 

81 Yngre rödgods Keramik Ruta 8 2 2 Datering tidigmodern tid 

82 Yngre rödgods Keramik Ruta 8 3 2 Datering senmedeltid (ca 1350-

1550) 

83 Yngre rödgods Keramik Ruta 8 2 3 Datering senmedeltid (ca 1350-
1550) 

84 Rödgods Keramik Ruta 6 1 1 Datering medeltid-tidigmodern tid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 – Fyndtabell ho sten 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fnr Typ Material Kontext Vikt (g) Antal Anmärkning 

       

1 Tegelstenar Tegel Kontext 101 - 
tegelmur 

 3 26x12x8 
25,5x12x9 

26x12,5x9 

2 Djurben Ben Kontext 102/107 855 33 Nötkreatur 

3 Djurben Ben Kontext 102/107 257 Ca 90 Däggdjur 

4 Djurben Ben Kontext 102/107 100 14 Tamsvin 

5 Djurben Ben Kontext 102/107 1 1 Tamhöns 

6 Djurben Ben Kontext 102/107 9 2 Får/get 

7 Djurben Ben Kontext 102/107 12 3 Rådjur 

8 Spik mm Fe Kontext 102 463 16  

9 Metallfragment Pb Kontext 102 4 1  

10 Metallfragment Cu-leg Kontext 102 48 1  

11 Bältessölja? Cu-leg Kontext 102 2 1  

12 Takpannor Tegel Vallgrav övre 

kontext 

522 2 Fragment 

13 Lerklining Br. lera Kontext 104 1003 35  

14 Tegelstenar Tegel? Kontext 104 327 3 Fragment 

15 Lerklining Br. lera Kontext 102/107 1137   

16 Takpanna? Tegel Kontext 102/107 80 1  

17 Tegelsten Tegel Kontext 102/107 47 1 Fragment 

18 Djurben Ben Kontext 104 63 18 En del brända 

19 Järnslagg Fe Kontext 104 29 1  

20 Spik Fe Kontext 104 22 1  

21 Glasbägare? Glas Kontext 9 5 1 Del av fot? 

22 Järnfragment Fe Kontext 6 9 1  

23 Bottenskålla Fe Kontext 6 490 1  

24 Bottenskålla Fe Kontext 9 304 2  

25 Spik Fe Kontext 6 7 1  

26 Flintfragment Flinta Kontext 6 1 1  

27 Djurben Br. ben Kontext 6 3 1  

28 Spik Fe Kontext 3 397 13  

29 Djurben Ben Kontext 3 14 2  

30 Slipsten Bergart Kontext 9 29 1  

31 Slagg Fe? Kontext 3 39 3  

32 Glasbägare? Glas Kontext 23 9 1 Del av fot? 

33 Flintfragment Flinta Rensfynd 

vallgrav 

4 1  

34 Svinbete Bete Rensfynd 
vallgrav 

12 1 Fragment 

35 Käke Djurben Kontext 14? 62 1 Fragment, nötkreatur 

36 Slagg Fe Vallgraven? 33 1  

37 Djurben Br. ben Vallgraven? 1 1  

38 Yngre 
rödgods? 

Keramik Vallgraven? 2 1  

39 Flintfragment Flinta Oklar kontext 6 1  

40 Yngre rödgods Keramik ”Ytfynd centrala 

delen av 
stadsholmen” 

8 1  

41 Spik Fe Kontext 109 93 3  

42 Kalkbruk Kalkbruk Kontext 109 375 25 Fogar från tegelmur 

43 Djurben Br. ben Kontext 109 4 1  

44 Snöre? Ylle? Kontext 9 1 1  

45 Läderfragment Läder Kontext 23 1 1  

46 Läderfragment Läder Kontext 9 11 3  

47 Läderfragment Läder Kontext 6 3 1  

48 Ljushållare Fe Vallgraven 25 1 Konserverings-ID X1 

49 Navare Fe Vallgraven 20 1 Konserverings-ID X2 

50 Armborstbult 
(pilspets) 

Fe Kontext 109 35 1 Konserverings-ID L109 

51 Kniv Fe Kontext 3 25 1 Konserverings-ID L3 

52 Yngre 

svartgods 

Keramik Kontext 102 2 1 Datering 1200-1300.tal 

53 Rhenländskt 

stengods 

Keramik Kontext 102 2 2 Datering ca 1350- möjligen upp i 

1400-t. 

54 Rhenländskt 

stengods 

Keramik Kontext 102 8 1 Datering ca 1350- möjligen upp i 

1400-t. 

55 Rhenländskt Keramik Kontext 102 9 1 Datering ca 1350- möjligen upp i 



stengods 1400-t. Sannolikt Siegburgtyp 

56 Rhenländskt 

stengods 

Keramik Kontext 102 6 1 Datering ca 1350- möjligen upp i 

1400-t. 

57 Rhenländskt 

stengods 

Keramik Kontext 20         10 1 Datering ca 1350- möjligen upp i 

1400-t. Sannolikt Siegburgtyp 

58 Rhenländskt 

stengods 

Keramik Kontext 20         19 2 Datering ca 1350- möjligen upp i 

1400-t. Sannolikt Siegburgtyp 

59 Rhenländskt 

stengods 

Keramik Kontext 9 16 1 Datering ca 1350- möjligen upp i 

1400-t. Sannolikt Siegburgtyp 

60 Yngre 

svartgods/lergo

ds 

Keramik Kontext 22 19 1 Enligt Torbjörn Brorsson 

(Keramiska studier) är keramiken 

svårdefinierad, påminner om yngre 
svartgods, men även om lergods. 

Kan vara ett mellanting under en 

övergångsperiod, möjligen lokal 
produktion. Datering ca 1200-tal. 

61 Äldre rödgods Keramik Kontext 22 2 1 Äldre rödgods av sydskandinavisk 

typ, Datering ca 1200-1350. Enligt 
Torbjörn brorsson (Keramiska 

studier) rör det sig om 

brukskeramik. 

62 Yngre 

svartgods/lergo

ds 

Keramik Kontext 23 7 1 Enligt Torbjörn Brorsson 

(Keramiska studier) är keramiken 

svårdefinierad, påminner om yngre 

svartgods, men även om lergods. 
Kan vara ett mellanting under en 

övergångsperiod, möjligen lokal 

produktion. Datering ca 1200-tal. 

63 Rhenländskt 

stengods 

Keramik Osäker kontext. 

Påträffad i 

vallgraven. 

7 1 Datering ca 1350- möjligen upp i 

1400-t. 

64 Lerkline Lera Kontext 102 8 3 Vid undersökningen tolkades de 
som ev. Östersjökeramik. Torbjörn 

Brorsson (Keramiska studier) 

menar dock att det rör sig om 
eldpåverkad lerkline. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 - Konserveringsrapport 
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Inledning 
 
Fyndet kommer från Elleholm 2016, N.borgkullen Föremålen består av bly samt av en cu-
legering.  
 
 
Oxider AB har fått uppdraget att utföra konserveringsarbetet. Följande rapport avser arbetets 
utförande.  
 
 
Mål 

• Dokumentation  
• Konservering  
• Dokumentation av uppdraget 
 
 

Syfte 
Det övergripande syftet med konserveringsarbetet är att säkra föremålen från fortsatt 
nedbrytning, samt exponera ny information. 
 
 
Metod 
Föremålen bedöms individuellt med fokus på läsbarhet och korrosionsgrad. För att säkerställa 
informationen innan konservering fotograferas föremålen Konserveringsmetoden väljs efter 
objektets status samt efter de föroreningar som vidhäftar dess ytor. Metoden skall vara 
skonsam mot föremålen. 
 
 
Föremålsstatus 
Föroreningarna och korrosionsprodukterna varierar, allt från tunt sittande jord till extremt 
hårda produkter.  
 
 
Konservering 
Föroreningar och korrosionsprodukter varierar över föremålens ytor, ibland tunt men även 
som tjocka hårda föreningar. I några fall fanns täta, högre krustor. Konserveringsmetoden 
valdes efter dess specifika status och nedbrytningsgrad.  
Målet med konserveringen var att avlägsna föroreningar på ett sådant sätt att nivån nåddes till 
ursprunglig yta om möjligt. Arbetet fram dit var att tillföra så lite kemikalier som möjligt, i 
kombination med mekanisk rengöring. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016, N.borgkullen Fynd nr:  
 Kons nr: 1 
Kontaktperson: Mikael Henriksson Datum in: 2016-05-22 
 Datum ut: 2016-06-03 
Föremål: Plomb 
 
Material: Bly Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       8,22g        Vikt ut:    8,12g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Plombens sida med vapenskölden har tunnare föroreningar, dess präglig är relativt tydlig. 
Motsvarande sida är mer förorenad och mindre sandkorn är synligt i fördjupningarna. 
 

 
Plomben före konservering. 
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Mekanisk rengöring under mikroskop med trästicka och pensel. På ett par ställen längst ytterkanterna 
går det att öppna en spalt mellan plattorna, inget avvikande noteras i det frigjorda materialet. 
Då plombens yttre form endast existerar i det tjocka oxid skiktet skulle ett avlägsnade av detta 
medföra informationsförlust. En kortare behandling med 2,5% NaOH med följande urlakning. 
Föremålet placerades i en lösning med H2SO4, (15 droppar/L), pH blir ≈ 2,5 i 40 min samt fortsatt 
urlakning med kranvatten. 
Dehydrering i 95%-ig etanol samt kontrollerad torkning. Ett tunt lager med MCW användes som 
ytskydd. 
 

 
Plomben efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016, N.borgkullen Fynd nr:  
 Kons nr: 3 
Kontaktperson: Mikael Henriksson Datum in: 2016-05-22 
 Datum ut: 2016-06-03 
Föremål: Mynt 
 
Material: Cu-legering Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       1,03g        Vikt ut:    0,98g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Myntet är i det närmaste helt täckt av föroreningar, på dess ena sida något tjockare och på några ställen 
i ytterkanten har dessa släppt. Underliggande ytor här ser vittrade ut med inslag av koppar(II)klorid. 
 

         
    Myntet före konservering.   
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Myntet röntgas för att studera nedbrytningsgrad samt visualisera dess prägling. 
 

 
                Röntgenfotografi på myntet, bägge sidor exponeras samtidigt. 
 
 
 
Myntet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för att 
avlägsna hårdare föroreningar. Sidan med tjockare föroreningar har ett stort inslag av hårt sittande 
förkolnat trä, som ser ut att ligga i direkt anslutning till dess prägling. Präglingen vilar på en skorpa 
och har en instabil suport. Vissa föroreningar lämnas kvar på ytorna. För att nå något djupare så 
rengörs ytorna lätt med EDTA-diNa 1,5 – 3 % samt följande urlakning i värmt avjoniserat vatten i 
flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med följande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i 
etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas. 



 

 

 

 

3 

 

         Konserveringsrapport 
 MJ                                              Rapport id: K16-123 

 

     
Myntet efter konservering. 
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Omslagsbild: Hästskor  f.nr 838, X5 samt 839. 
 



Inledning 
 
Materialet kommer från Elleholm 2016. 
Föremålen består av järn samt cu-legering. 
 
Sammanlagt består fynden av 10 fyndposter. 
 
Oxider AB har fått uppdraget att utföra konserveringsarbetet. Följande rapport avser arbetets 
utförande.  
 
 
Mål 

• Dokumentation av de olika föremålen 
• Konservering av materialet 
• Dokumentation av uppdraget 
 
 

Syfte 
Det övergripande syftet med konserveringsarbetet är att säkra materialet från fortsatt 
nedbrytning. Föroreningar avlägsnas tills nivån för ursprunglig yta nås.  
 
 
Metod 
Varje föremål bedöms individuellt med fokus på läsbarhet och korrosionsgrad. För att 
säkerställa informationen innan konservering fotograferas materialet och detaljbilder tas på 
speciella eller komplicerade delar. Konserveringsmetoden väljs efter objektens status samt 
efter de föroreningar som vidhäftar dess ytor. Metoden skall vara skonsam mot föremålen. 
 
 
Föremålsstatus 
 
Föroreningarna och korrosionsprodukterna varierar i materialet, allt från tunt sittande jord till 
extremt hårda produkter. I många fall är ytorna svåravlästa på grund av krustbildningar. 
 
 
Konservering 
Föroreningar och korrosionsprodukter varierar över föremålens ytor, ibland tunt men även 
som tjocka hårda föreningar. I några fall fanns täta, höga krustor. Konserveringsmetoden 
valdes efter varje enskilt föremål, efter dess specifika status och nedbrytningsgrad.  
Målet med konserveringen var att avlägsna föroreningar på ett sådant sätt att nivån nåddes till 
ursprunglig yta om möjligt. Arbetet fram dit var att tillföra så lite kemikalier som möjligt, i 
kombination med mekanisk rengöring. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: 838 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Beslag/ hästsko, del av? 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       73,31g        Vikt ut:    67,34g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålet är relativt hårt korroderat, med lägre och något högre krustbildningar spridda över ytorna.  
 

       
Delen före konservering. 
 
Föremålet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Delen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.   
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                                                   Hästskon efter konservering. 

Under arbetet släppte en ytterkant 
vid ett sömhål, fragmentet 
monterades åter. Området markeras 
med en pil. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: 839 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Hästsko 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       146,63g        Vikt ut:    130,43g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålet är relativt hårt korroderat, med täta krustbildningar, några av dessa är kraftigare. Delen är 
svagt böjd och dess ena sida uppvisar en viss spjälkning av materialet. Brottytan av äldre datum. 
 

 
                          Hästskon före konservering. 
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Hästskon bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Delen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.   
 

 
Hästskon efter konservering. Detaljfotografi på dess kluvna  
hake. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: F8 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Sölja/charner  
 
Material: Cu-legering Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       7,40g        Vikt ut:    7,17g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålets ytor täcks av tunna föroreningar och under dessa skymtas en svag dekor. Två av nitarna är 
tydligt synliga. 
 

         
Söljan före konservering. 
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Föremålet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för 
att avlägsna hårdare föroreningar. Vissa föroreningar lämnas men jämnas något eftersom ytorna kring 
dessa är ömtåliga. För att nå något djupare så rengörs ytorna lätt med EDTA-diNa 1,5% samt följande 
urlakning i värmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med följande kontrollerad 
torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen 
samt lufttorkas.  
 

   
Föremålet efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: L3 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Kniv 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       47,69g        Vikt ut:    24,75g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålet är relativt hårt korroderat, med täta krustbildningar, några av dessa är kraftigare. En otydlig 
form av ett föremål är synligt. 
 

    
Föremålet innan konservering. 
 
Kniven bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring så 
blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Flera av krustorna jämnas endast något, eftersom ett avlägsnande skulle medföra att kniven 
kollapsar då krustorna bär omkringliggande ytor.  
Föremålet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att kloridhalten är 
obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. Vidare 
dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.   
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Kniven efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: L109 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Spets 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       37,03g        Vikt ut:    34,88g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Spetsen har förorenade ytor och en varierande krustbildning, då med lägre och högre krustor. Ett 
område på spetsen uppvisar en viss spjälkning av materialet, dess holk är något skadad och helt fylld. 
 

 
                    Spetsen före konservering, ett löst fragment finns med passning enligt pilen. 
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Föremålet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Inget avvikande noterades i spetsens holk. 
Spetsen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att kloridhalten är 
obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. Vidare 
dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.   
 

 
Föremålet efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: X1 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Ljushållare 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       39,37g        Vikt ut:    24,99g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Hållaren är relativt hårt korroderat, med täta krustbildningar, några av dessa är kraftigare. Dess 
svepning för ljuset syns svagt och hålutrymmet här är helt fyllt. 
 

       
Ljushållaren innan konservering. 
 
Föremålet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Hållaren urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.  Inget avvikande noterades i hålutrymmet.  
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Ljushållaren efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: X2 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Navare 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       28,47g        Vikt ut:    19,52g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Delens ytor täcks av kraftigare föroreningar med inslag av något högre krustbildningar.  
 

 
Navaren före konservering. 
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Föremålet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Delen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.   
 

 
Narvaren efter behandling. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: X3 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Nyckel, bultlås, del av 
 
Material: Järn, cu-legering Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       18,67g        Vikt ut:    14,80g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Delen är hårt korroderat, med täta krustbildningar, några av dessa är kraftigare. Dess olika spår är i det 
närmaste helt fyllda. 
 

 
                             Skaftet innan konservering. 
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Axet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring så 
blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Delen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.   
 

 
Nyckeln efter konservering. 



 

 

 

 

3 

 

    Konserveringsrapport 
 MJ                                              Rapport id: K16-139 

 

 
Detaljfotografi på nyckelns ax. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: X4 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Föremål 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       21,41g        Vikt ut:    18,82g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Delens ytor täcks av något kraftigare föroreningar med inslag av lägre krustbildningar.  
 

 
Föremålet före konservering. Pilarna markerar bortsprängda ytor. 
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Föremålet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Delen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.   
 
Delen påminner om en upphängningsanordning.  
 

 
Delen efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2016 Fynd nr:  
 Kons nr: X5 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2016-11-18 
 Datum ut: 2017-03-13 
Föremål: Hästsko, del av 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       72,92g        Vikt ut:    67,08g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålet är relativt hårt korroderat, med täta krustbildningar, några av dessa är kraftigare. Delen är 
svagt böjd och dess ena sida uppvisar en viss spjälkning av materialet. Brottytan av äldre datum. 
 

 
                                     Hästskon före konservering. 
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Hästskon bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring 
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär 
avlägsnas. Delen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att 
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. 
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas. 
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med 
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.   
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Bilaga 6 – Sektion söo dra sluttningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beskrivning sektion södra sluttningen: 

1. Röd, flammig steril sand. 

2. Brungrå, humös sand, finkornig, torr, mager och lös. Med inslag av järnutfällningar, sandlinser, 

träkol, brandmaterial, fogbruk, djurben. Yta där tegel knackats rent, upplag? Samma som K109. 

3. Svartbrun, humös sand, finkornig, torr, mager och lös. Inslag av bränd lera och träkol, enstaka 

djurben. Ursprunglig markhorisont. Samma som K106 

4. Pinnavtryck, igenfyllt med äldre markhorisont. 

5. Nedgrävning med stratifierade lager av trä, träkol, aska och sot. Troligen en härd men kan även 

vara rester av ett raserat trätak på byggnad K101. 

6. Svartbrun, humös sand, finkornig, torr, mager och lös. Inslag av bränd lera och träkol, enstaka 

djurben. Ursprunglig markhorisont. Samma som K106 

7. Gul sand med inslag av bränd lera, träkol och järnutfällningar. Bärlager för byggnadskonstruktion, 

troligen medeltida. Samma som 10. 

8.  Sentida nedgrävning fylld med matjord. Planteringsgrop 

9. Djurgång. 

10. Gul sand med inslag av bränd lera, träkol och järnutfällningar. Bärlager för byggnadskonstruktion, 

troligen medeltida. Samma som 7. 

11. Gul sand, med kalkprickar, möjlig plundringsgrop. 

12. Utlagd, sentida, grå humös sand, med enstaka inslag av tegelkross. Matjord. 

13. Matjord, med rotfilt. 

14. Pinnavtryck, igenfyllt med äldre markhorisont. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7a-c – Sektion av vallgraven 
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Bilaga 7b 

 
1. Grässvål/matjordslager. Bestående av sandhaltig kulturjord. Finkornig, välsorterad, torr, mager, porös. 
2. Fyllnadslager, bestående av gråbrun sandhaltig kulturjord, med inslag av handslaget rött tegelstycke och träkol. Finkornig, 
osorterad, torr, mager och porös. 
3. Fyllnadslager, bestående av brunsvart sandhaltig kulturjord, med inslag av småsten, träkol, brändlera. Finkornig, välsorterad, 
torr, mager, porös. Fynd: Slagg, djurben, handsmidda spik. 
4. Fyllnadslager. Bestående av brunsvart sandhaltig kulturjord, med inslag av bränd lera. Finkornig, välsorterad, torr, mager, porös. 
5. Utras/erosionslager vid södra vallgravsslänten. Bestående av sandhaltig kulturjord, med inslag av enstaka träkolsprickar. 
Finkornigt, välsorterat, torr, mager, porös. 
6. Påfört lager med en andra funktion som marklager på mellersta borgholmen invid södra vallgravskanten. Bestående av gulvit 
sand, med stråk av grå sand. Finkornigt, osorterad, torr, mager, porös. Fynd: Keramik av typen yngre svartgods, läderspill, 
järnfragment, bottenskålla, handsmidda spik, djurben. 
7. Utras/erosionslager vid södra vallgravskanten. Bestående av grå jord, med stråk av vit sand. Finkornig, osorterad ,fuktig, mager, 
porös. 
8. Fyllnadslager. Bestående av svartgrå kulturjord, med inslag av träkol, småsten, brändlera. Finkornig, relativt välsorterad, halvfet, 
fuktig, porös. 
9. Avsatt lager under vallgravens andra brukningsperiod, bestående av svartgrå lerhaltig och torvig kulturjord. Finkornig, 
välsorterad, fet, fuktig, något kompakt. Fynd: Läderspill, glas som möjligen är en del av en bägare, slipsten, bottenskålla, tvinnat 
snöre och keramik av typen Rhenländskt stengods med en datering till 1300-talets andra hälft eller 1400-talets början, vilket talar 

för att det avsatta lagret tillkommit på någon gång under vallgravens andra brukningsperiod.  
10. Fyllnadslager, bestående av grå sandig kulturjord, med rikligt inslag med stycken av handslaget tegel samt enstaka stycken av 
brändlera. Finkornigt, osorterad, torr, mager och porös. 
21. Stenkonstruktion från vallgravens andra brukningsperiod, sannolikt en stenläggning bestående av mindre markstenar och 
tegelbrockor av handslaget tegel i dess norra del och större rundade markstenar mot söder, med en tydlig kantkedja av stora 
markstenar som avslut i söder. 
23. Avsatt/erosions- fyllnadslager som tillkommit under mellantiden av vallgravens olika brukningsperioder. Gråbrun lerhaltig 
kulturjord, med inslag av gul lera, sten och enstaka hela medeltida tegelstenar. Finkornig , osorterad, fet, fuktig och något 
kompakt. Fynd: Läderspill, glas, möjligen från en glasbägare och keramik av typerna yngre svartgods/lergods med en datering till 
ca 1200-tal och äldre rödgods med en datering till ca 1200-1350. 
24. Träkonstruktion, sannolik brokonstruktion över vallgraven under dess första brukningsperiod. Bestående av en bilad ekbjälke 
vars sidor var cirka 0,14 m  breda. Bjälken är tillverkad av ¼ stock av ett kluvet ekträd. Den dendrokronologiska analysen ger en 
indikation på datering till vinterhalvåret 1343/44 (se bilaga Lindersson). I det som med all sannolikhet har utgjort dess topp fanns 
ett cirka 0,10 m djupt och 0,06 m brett intapp, vari det sannolikt legat en intappad vågrätt liggande hanbjälke. Ifrån dess topp och 
1,26 m ned på bjälkens östra sida är där ett 0.10 brett och 0,04 m djupt intapp med ett genomgående hål genom ekbjälken, vilket 
indikerar att här med hjälp av en träplugg varit fäst en tvärgående bjälke som haft en riktning nedåt om ekbjälken stått upp. I 
anslutning till ekbjälkens förmodade nedre del låg det dels tre bearbetade bjälkar, med en bredd på 0,15-0,10 m och en obearbetad 
rund och rak björk stam/bjälke med en bredd på ca 0,14 m och en tillika rund och rak påle av al. Allesammans låg i en öst-västlig 
riktning och fortsatte vidare in i den västra schaktväggen. Mellan björken och en av bjälkarna var det inkilade ihoprullat 
björknäver, vars syfte sannolikt varit att motverka friktion i träkonstruktionen. Dylika björknäversrullar påträffades även runtom 
träkonstruktionen. Över och under bjälkarna låg det tre mindre bearbetade bjälkar, varav två hade en bredd på 0,06 m och en på 
0,12 m. Dessa låg i en nordväst-sydostlig riktning. Träkonstruktionen har sannolikt utgjort en brokonstruktion över vallgraven, i 
vilken även den stolpe/bjälke som stått i det stolphål (kontext 25) som framkom i den södra vallgravsslänten bör ingått.  
30. Vallgravens södra nedgrävningskant under dess första brukningsperiod, besående av en cirka 0,20 m relativt skarp 
nedgrävningskant som därefter övergick i en svag slänt ned mot vallgravens centrala del. Den är grävd ner i ett vattenpåverkat 
grusigt lager (kontext 100), vilket sannolikt är den opåverkade undergrunden. 



31. Stabiliseringslager av södra vallgravsslänten under dess första brukningsperiod vars syfte sannolikt har varit som erosionsskydd 
av slänten. Det lerhaltiga lagret sträcker sig framtill där vallgravsbotten övergår till blå moränleran 8se kontext 98). Lagret består 
av brun lerhaltig jord. Finkornigt, välsorterat, fet, fuktigt och något kompakt. 
39. Vallgravens södra nedgrävningskant under dess andra brukningsperiod, som har grävts i det ovan skildrade utraslagret 
(kontext 7). 
98. Naturlig undergrund som utgjort vallgravsbotten under vallgravens första brukningsperiod. Den består av blå lera som är 
finkornig, välsorterad, mycket fet, fuktig och mycket kompakt. Enligt muntlig uppgift från personer som bor i nuvarande 
Elleholm skall även botten på Mörrumsån bestå av liknande blålera. Anmärkas att förekomsten av blålera i området indikerar att 
den lera som behövts för tegelproduktionen för borgens byggnader kan hämtats lokalt.  
100. Naturlig undergrund, bestående av vattenpåverkad gulröd grusig sand, vilken varierar från grov- till finkornig, välsorterad, 
torr, mager och porös. 
 

 
Bilaga 7c 
 
1. Grässvål/matjordslager. Bestående av sandhaltig kulturjord. Finkornig, välsorterad, torr, mager, porös. 
2. Fyllnadslager, bestående av gråbrun sandhaltig kulturjord, med inslag av handslaget rött tegelstycke och träkol. Finkornig, 
osorterad, torr, mager och porös. 
3. Fyllnadslager, bestående av brunsvart sandhaltig kulturjord, med inslag av småsten, träkol, brändlera. Finkornig, välsorterad, 
torr, mager, porös. Fynd: Slagg, djurben, handsmidda spik. 
10. Fyllnadslager, bestående av grå sandig kulturjord, med rikligt inslag med stycken av handslaget tegel samt enstaka stycken av 
brändlera. Finkornig, osorterad, torr, mager och porös. 
12. Utras/erosionslager som sannolikt tillkommit efter det att borgen togs ur bruk. Bestående av sandig kulturjord, med inslag av 
gulvita sandfläckar och träkol. Finkornig, välsorterad, torr, mager och något kompakt. 
13. Nedgrävningskant, med ett sannolikt syfte att skapa en avsatts mellan denna och vallgravens norra nedgrävningskant (kontext 
33). Funktionen med detta förvaringssätt kan ha varit att skapa en trappstegsliknande övergång från vallgraven upp mot norra 
borgkullens för att  motverka erosion. Denna konstruktion kan ha varit i funktion under vallgravens båda brukningsperioder.  
14. Stenkonstruktion, sannolikt en medeltida stenläggning bestående av mindre rundade markstenar, vars funktion har varit att 
stabilisera norra borgkullens slänt för att på så vis förhindra erosion. 
15. Medeltida marklager bestående av gråbrun sandhaltig kulturjord, med inslag av grå lerfläckar. Sistnämnda har sannolikt utgjort 
packning för ovanpåliggande stenläggning (kontext 14). Lagret är finkornigt, relativt välsorterat och de djurben som påträffades i 
lagret låg vågrätt, torrt, magert och något kompakt. 
16. Stabiliseringslager, vilken lagts på underliggande undergrund (kontext 99) för att förhindra erosion och som packning för 
stenkonstruktion (kontext 34). Det kan ha varit i funktion under vallgravens båda brukningsperioder. Lagret består av gulgrå 
lerblandad sand. Finkornigt, osorterat, fet och kompakt. 
19. Stenkonstruktion/stenläggning som lagts på under ett senare skedde av vallgravens andra brukningsperiod. Bestående av 
rundade marksten med en storlek som varierar från 0,30 x 0,20 till 0,10 x 0,10 m. 
20. Bärlager för ovanpåliggande stenläggning. Fynd av keramik av typen Rhenländskt stengods i bärlagret talar för att det lagts på 

någon gång under 1300-talets andra hälft eller 1400-talets början, under ett senare skedde av vallgravens andra brukningsperiod.  
21. Stenkonstruktion från vallgravens andra brukningsperiod, sannolikt en stenläggning bestående av mindre markstenar och 
tegelbrockor av handslaget tegel i dess norra del och större rundade markstenar mot söder, med en tydlig kantkedja av stora 
markstenar som avslut i söder. 
22. Bärlager för ovanpåliggande stenläggning (kontext 21), vilket påförts under vallgravens andra brukningsperiod första skedde. 
Lagret bestod av grå sandblandad lera. Finkornig, osorterad, fet, fuktig, kompakt. I lagret påträffades keramik av typen yngre 
svartgods/lergods med en datering ca 1200-tal. 

32. Brandlager, vilket troligtvis härrör ifrån en brand i en träkonstruktion under borgens sista brukningsperiod. Lagret består i 

huvudsak av träkolsstycken. Välsorterad, fet, porös. 
33. Vallgravens norra nedgrävningskant under dess första brukningsperiod. Den är grävd i ett underliggande sandigt lager, vilket 
sannolikt är den opåverkade naturliga undergrunden (kontext 99). Nedgrävningskanten släntade mot söder relativt skarpt nedåt. 
34. Stenpackning bestående av mindre marksten som var satta i vallgravens norra nedgrävningskant (se kontext 33), vilket 
sannolikt utgjort en stabiliserande åtgärd för att förhindra erosion av vallgravskanten. Stenpackningen tillkom sannolikt under 
vallgravens första brukningsperiod. 
99. Naturlig undergrund på den norra borgkullen slänt mot vallgraven, bestående av vitgrå sand. Finkornig, välsorterad, torr, 
porös. Anmärkas är att möjligheten finns att naturlig sandig undergrund som sannolikt grävts bort vid anläggandet av vallgraven 
kan ha påförts den norra borgkullen för att höja dess topografiska läge. Någon tydlig indikation att så skett framgick dock inte vid 
undersökningen, men bör hållas i åtanke vid eventuella framtida undersökningar på platsen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 8 – Dendrokronologisk analys 
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Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2016:43 

Hans Linderson 

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV ARKEOLOGISKA FYND FRÅN 

ELLEHOLM I KARLSHAMNS KOMMUN  

Uppdragsgivare: Blekinge museum, Jimmy Juhlin Alftberg, Borgmästaregatan 21, 371 35 

Karlskrona. Märk med projnr 8126. 

Område: Blekinge Prov nr: 77428-77429 Antal sågprov: 2 

Dendrokronologiskt objekt: Förundersökning, bedömd vindbrygga.    

Resultat: 
 Dendro 

nr: 

Prov Nr : 

 

 

Träd-

slag 

 
Antal år ; 

radier 

(annat än 

två) 

Splint (Sp) 

Bark (B) 

Vankant (W) 

Datering 

av yttersta 

årsring i 

provet 
enligt C14 

Beräknat 

Fällningstid
V(vinterhalv-

året) 

Dendrokronologiskt 

dateringsförslag; 

Trädets egenålder 

±10 uppskattning 

77428 1 Ek 62;3 Sp 10, W 1335-1460  (V 1343/44); 80 

77429 2 Björk 29;3 B   ;45 

Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 
 

Kommentarer till ovanstående resultat 
 

Ek-provet kan inte med dendrokronologisk metodik säkerhet dateras. Vi har därför valt att göra en 

C14-datering på samma prov där årsringar 1-5 av 62 analyseras. Man skall således lägga 59 år till 

C14-resultatet. 

2017-01-12: C14-resultatet gav dateringen 1275-1400 vid 2 sigma. Egenåldern, antal årsringar till 

den yngsta (närmast under bark) är 59, utjämnat 60. 

Avverkningen har således skett under åren 1335-1460. Dendrokronologsikt material som C14- 

analysers har enligt min uppfattning stor tillförlitlighet eftersom prov-uttaget är från en enda 

organism som täcker ett bestämt antal år med bestämd tidsserie, här fem stycken. Risken för 

föroreningar är dessutom mycket mindre än många andra uttag av för C14-analys. 

När det gäller den dendrokronologiska dateringen så var den från början svag. Inom detta 

tidsintervall finns det endast en indikation för datering, vinterhalvåret 1343/44. Detta innebär inte 

att uppgiften är en säker datering. Man skall se detta som ett dateringsförslag. 

 

Eken har stått i en halvsluten skog med någon enstaka störning som kan ha mänsklig orsaksgrund. 

 

Björkprovet var inte möjligt att dendrokronologiskt knyta till ekprovet. Detta utesluter inte deras 

samhörighet. 
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Beskrivning av tabellen ovan 
”Dendro-identitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet. 

”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta 

årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”. 

I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från 

engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den 

yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren. 

”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går 

att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag 

finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar 

eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen 

av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med 

hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17±7 år på ek och 

en mer varierad bild på tall med en maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en 

så kallad ”efterdatering” (terminus post quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt 

kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare 

avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. 

”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan 

korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid 

ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och 

tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc. 

”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet 

och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 

procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande 

vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen 

årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder 

om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens 

trädgräns. 

I kolumnen längst till höger har dateringar med lägre säkerhet angivits samt trädens egenålder. 

 

Analyskostnad sågprover: är betald sedan tidigare (dendrorapport 2016:43) 

 

 

 

Faktura framställs senare av Lunds Universitet. 

Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning. 

Proverna kommer att ingå i RAÄ´s arkiv och förvaltas av laboratoriet 

Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete 
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Hans Linderson, Laboratorieföreståndare 

Lunds Universitet 

Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund 

E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se 

Tel: 046-2227891 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 9 – 14C-analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 10 – Osteologisk analys 



OSTEOLOGISK ANALYS 

Osteologisk analys av djurben 

från Elleholm, Blekinge 

Ola Magnell, Arkeologerna, Statens Historiska Museer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Djurben från Elleholm 
Totalt 1,2 kg osteologiskt material från arkeologiska undersökningar i Elleholm 

har analyserats. En ovanligt stor andel av benen är brända (11 % av vikten), 

vilket är ovanligt stor mängd. Benen varierar i bränning från röd-bruna till 

svarta och vita kalcinerade. Detta återspeglar sannolikt en brand på platsen, då 

det finns flera större brända ben och en variation av bränningsgrad, vilket inte 

är typiskt för ben från härdar eller ugnar/spisar. 

Flertalet ben kommer från nötkreatur, men det finns även ben från tamsvin, 

får/get, rådjur och tamhöns. Då det är relativt få ben är det svårt att dra några 

större slutsatser angående konsumtion och försörjning av platsen. Förekomsten 

av vilt i form av ben från rådjur är dock något som är typiskt för borgmiljöer. Ett 

bäckenfragment kommer från ett storvuxet svin, men där har det inte varit 

möjligt att avgöra ifall det kommer från vildsvin eller en storvuxen galt. Det är få 

ben från får/get och skiljer sig från medeltida benmaterial från Sölvesborg och 

Kalmar, men kan bero på det begränsade underlaget.  

De få benen gör att det inte går att dra några slutsatser angående anatomisk 

fördelning mer än att konstatera att olika kroppsregioner finns representerade. 

Vidare så kan det noteras patologier i form av läkt fraktur av revben från får/get 

samt ett bäcken av svin med kraftiga förändringar av höftleden, troligen orsakat 

av ett trauma. 

 

Tabell 1. Vikt och antal identifierade fragment (NISP) av osteologiskt material från 

Elleholm. 

 nötkreatur svin får/get rådjur tamhöns däggdjur 

kranium  1     

underkäke    1   

tänder 1 5     

halskotor 1      

bröstkotor       

revben 1  1    

ländkotor 2      

skulderblad 2 1     

överarmsben 4  1    

strålben 3 1  1   

armbågsben 1    1  

handlovsben 1      

mellanhandsben 1      

bäcken 1 2     

lårben 2      

skenben       

språngben 2      

hälben 2 1     

mellanfotsben 4 1  1   

phalanx 1 1 1     

phalanx 2 1      

phalanx 3       

totalt 30 13 2 3 1  

vikt (g) 856,4 99,4 8,9 11,6 0,5 258 

vikt-bränt (g) 37,9 2,1 0 9,2 0 80,7 

 

 



 
Figur 1. Artfördelning av djurben från Elleholm i jämförelse med ben från 

Sölvesborgs stad, Sölvesborgs slott och Kalmar slott (Magnell 2009; Åstrand 

et al. 2014; Magnell 2015).  
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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 kom-

mun. 

 

2017:4 Arkeologisk utredning i Mölletorp 2016. Augerum socken, Karlskrona kommun. 

 

2017:5 Krutvikens gästgiveri – grunder och terrasser. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. 

 

2017:6 Torstäva 9:2 Arkeologisk undersökning 1983 av rest sten, RAÄ Ramdala 81:1. Ram-

dala socken, Karlskrona kommun. 

 

2017:7 Residenset i Kristianstad – Tapet- och färgundersökning. Kristianstad socken, Kristian-

stad kommun. 

 

2017:8 Kv. von Gerdten 59. Arkeologisk förundersökning i samband med miljöteknisk mar-

kundersökning. 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. 

 

2017:10 Backstugan i Brokamåla. Skadebesiktning och dokumentation. Jämshög socken, 

Olofströms kommun 

 

2017:11 Projekt Elleholm 2016. Arkeologisk undersökning inom delar av RAÄ Elleholm 3:1 och 

12:1 i Blekinge län. Elleholm 2:3 m.fl., Elleholms socken, Karlshamns kommun. 
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