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Bakgrund 
 

Inför en planerad nybyggnation av ett enbostadshus inom fastigheten Verstorp 2:20, 

uppdrog länsstyrelsen åt Blekinge museum att utreda den antikvariska situationen inom 

planområdet. Länsmuseet utförde av denna anledning en särskild utredning inom 

området under oktober 2009. Föreliggande avrapportering utgör en redovisning av det 

utförda uppdraget, vilket bekostats av länsstyrelsen genom 7:2-anslaget. 

 

 
Fig.1 – Utredningsområdet markerat på fastighetskartan. 

 

 

Topografi och kulturhistoria 
 

Den av exploatering berörda fastigheten är belägen fågelvägen drygt 4 km NNV 

om centrala Karlskrona och 1,5 km rakt Ö om Nättraby kyrka. Området ligger i 

en, till del skogbevuxen och bergig terräng, omgiven av åker- och ängsmarker i N 

och S. Ekvidistanserna varierar mellan 17 och 19 m.ö.h. och utredningsområdet 

inbegriper en tomtyta på ca 1100 kvadratmeter. Havet ligger idag knappt 500 m 

bort i SO, men under merparten av stenåldern förefaller området ha utgjorts av en 

av vatten kringfluten och mot Ö utstickande halvö. Exploateringsområdet är beläget 
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i det centrala området inomVerstorps historiska bytomt. Inga fornlämningar är kända 

inom den aktuella delen av fastigheten eller dess absoluta närhet, men ca 900 m i 

V resp. SV riktning finns registrerade gravar i form av enstaka rösen och 

stensättningar (RAÄ 80, 96 resp. 96 Nättraby sn).  

 

 

Fältarbetets genomförande 
 

Utredningen inleddes med jämförande studier av arkivaliskt material i Blekinge museums 

arkiv samt analys av historiskt kartmaterial. Härefter genomfördes en inledande 

fältbesiktning 2009-10-06, vilken följdes av en mer ingående sådan 2009-10-20. Efter 

samråd med länsstyrelsen utgick fältarbetets planerade sökschaktning. I samband med 

besiktningarna dokumenterades kulturmiljön fotografiskt med digitalkamera.  

 

 
Fig.2 - Befintlig byggnad inom exploateringsområdet. 

 

Resultat och diskussion 

 

Utifrån arkiv- och kartstudier kunde planområdet tolkas som sent bebyggt, då öppen 

hällmark tycktes sammanfalla med dagens husplacering (bilagor 1 och 2).  I samband med 

fältbesiktningen kunde denna arbetshypotes beläggas med all tydlighet. Även den  
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närmast kringliggande terrängen inom byn föreföll domineras av hällmark och i övrigt 

oländig, blockbunden topografi. Sökschaktning inom det aktuella exploateringsområdet 

bedömdes av ovanstående anledning som fullständigt utsiktslös, och inga ytterligare, 

antikvariska åtgärder föreslogs inför förestående byggnation. Inom den övriga bytomten 

finns ett flertal, synliga spår efter äldre tiders bebyggelselämningar. Av denna anledning 

har de uttolkade gårdslägena (bilaga 2) fått ligga till grund för en registrering av bytomten 

som bevakningsobjekt RAÄ 149 Nättraby i FMIS. 

 

 

Figurförteckning 
Fig.1 Utredningsområdet markerat på ortofoto 
Fig.2  Befitlig bebyggelse inom fastigheten 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Digitalt kartöverlägg 
Bilaga 2 – Underlag registrering av historisk bytomt. 
 

Källor 
Övriga källor: 
FMIS 
Storskifte på inägomarken. LMV akt nr. 10-Nät-18. Blekinge län. 
 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens  dnr:  431-5546-09 
Blekinge museum dnr:  140-0478-09 
Undersökningstid:  2009-10-06 resp. 2009-10-20 
Personal:  Mikael Henriksson 
Läge:   Fastighetskartan, blad 3F6g Nättraby resp 3F6h Skärva/Torskors 
Koordinatsystem:  Plan 2,5 gon W Blekinge 10. 
Koordinater för utredningsområdets sydvästra hörn: x: 6230439 y: 1484959 
Dokumentation:  Mätdata och 18 digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 
Fynd:  Inga fynd tillvaratagna 
Kartanvändning: ©LMV, Gävle, 2009, ©LMV Ärende nr M2005/2857, ©LMV 

2009. Ur Historiska Kartor ™ 
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Bilaga 1 - Digitalt kartöverlägg 1786 års storskifte/modernt ortofoto. 
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Bilaga 2 - Registrering av bytomt 

 

Detaljbild 1780-talets bytomt. 

 

Bytomtens bildskärmsdigitaliserade sträckning för inregistrering i FMIS. 
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