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Bakgrund 
 

Inför en utökning av detaljplanen för fastigheten Yxnarum 19:1 beställde Ronneby 

kommun en särskild arkeologisk utredning av Blekinge museum, med syfte att klargöra 

huruvida eventuell fast fornlämning berördes av planerad byggnation. Efter att beslut i 

ärendet tagits av länsstyrelsen (Dnr: 431-2213-05) genomförde Länsmuseet nämnda 

utredningsarbete 2005-06-09. Föreliggande avrapportering av utredningens resultat är 

avsedd att utgöra underlag för planärendets fortsatta hantering. 

 

 
Fig.1 – Översiktskartan med aktuellt utredningsområde markerat med en cirkel. 

 

Topografi och kulturhistoria 
 

Det aktuella planområdet är beläget fågelvägen omkring 6 km SO om Ronneby (se fig.1). 

Området ligger på en mot söder utskjutande halvö och de höjdmässiga nivåerna når upp 

emot 13 m.ö.h. Den kuperade topografin hyser till stor del igenvuxna miljöer som 

domineras av ung ekskog. I denna finns även ett fåtal gamla ekar samt mer eller mindre 

omfattande partier av bok, björk, rönn och ett och annat vilt växande fruktträd. 

Undervegetationen dominerades vid utredningstillfället av mindre sly, ormbunkar samt 

liljekonvaljer. Ställvis går berget i dagen och jordmånen består uteslutande av moränsand. 

Marken har i historisk tid legat som utmark till Yxnarums by i Listerby socken och 

som sådan nyttjats för kreatursbete. Den nutida, N-S löpande, vägsträckningen har ersatt 

en tidigare väg något längre västerut, vilken tidigare lett ner till merparten av byns 
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båtplatser och därtill kopplade sjöbodar och andra byggnader.  Ett antal hägnader i form 

av stenmurar finns bevarade inom utredningsområdet, vilket i V och SV gränsar till 

moderna ängs- och hagmarker och i Ö till närliggande, modern bebyggelse. Omkring 75 

m Ö om utredningsområdets sydligaste del, direkt på berget, ligger den registrerade 

fornlämningen RAÄ 44 (se bilaga 1). Denna utgörs av två 0,4 till 0,9 m höga gravrösen 

med en ungefärlig bredd på 5 m i diameter. 

 

Utredningens genomförande 
 

Utökningen av detaljplanen avsåg fem nya fastigheter fördelade på tre punkter inom 

utredningsområdet. De planerade tomterna låg i huvudsak i platåläget, uppe på höjdens 

västra sida. Undantag var tomterna längst i N, vilka planerats i den mjuka sluttningen ner 

mot dalgången i väster. Den särskilda utredningen genomfördes i form av sökschaktning 

med grävmaskin på antikvariskt lovande lägen i terrängen. Sammanlagt drogs sju 0,7 m 

breda schakt med en sammanlagd längd på omkring 75 löpmeter inom området (se bilaga 

1). I samband med detta förfarande fotodokumenterades utredningsområdet och fynd av 

arkeologiskt intresse tillvaratogs.   

 

 
Fig.2 – Sökschakt 5 fotograferat mot V. 
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Resultat och diskussion 
 

Det genomsnittliga schaktningsdjupet inom den norra delen av utredningsområdet 

(schakt 1-3, bilaga 1) uppgick till 0,35 m. Undergrunden bestod av gulbrun moränsand 

med inslag av mellan 0,10 och 0,5 m stora stenar. I det mellersta planområdet drogs ett 

schakt i N-S riktning (schakt 4, bilaga 1), parallellt med och ca 10 m in från nuvarande 

väg. Här schaktades till ett djup om ca 0,4 m, varvid en orörd undergrund bestående av 

gulbrun moränsand framkom. Även här påträffades rikligt med stenar vid schaktningen. 

Dessa var upp till 0,3 m stora och även ett fåtal stora, jordfasta block noterades liksom 

omfattande berg i dagen N och Ö om det planerade husläget. I den sydligaste delen av 

planområdet placerades tre sökschakt (schakt 5-7, bilaga 1). Här påträffades den 

opåverkade, gulbruna moränsanden på ett genomsnittligt djup om ca 0,4 m. I schakt 5 

framkom på ca 0,25 m djup ett, brunt, humöst och delvis fyndförande sandlager. Hur 

detta kulturlager sträckte sig framgick inte vid utredningsschaktningen, men dess  

tjocklek bedömdes vara åtminstone upp till 0,10 m. 

Enstaka, bearbetade flintor framkom i schakt 2, 4 resp. 5. Dessa påträffades i den 

nedre delen av matjordslagret, nära den opåverkade undergrunden. Detta skulle kunna 

tolkas som att fynden härrör från en äldre markhorisont. Fyndmaterialet från kulturlagret 

i schakt 5 förefaller, utifrån den delvis streckornerade keramikens utseende, höra hemma i 

den mellanneolitiska perioden av stenåldern och därför grovt kunna inplaceras i intervallet 

2000 – 3000 f.Kr. Hur omfattande de påträffade förhistoriska boplatsspåren inom 

planområdet faktiskt är framstår ännu som oklart. Av denna anledning bör den fortsatta 

exploateringen föregås  av fortsatta antikvariska insatser inom valda delområden. 

 

FYNDNR. KONTEXT SAKORD MATERIAL VIKT (G) ANTAL FYNDSTATUS ANMÄRKNING 

                

1  Matjord, schakt 2 Avslag S.sk flinta 7 1 Fragm.   

2  Matjord, schakt 4 Avslag Kr.flinta 18 2 Fragm.   

3  Kulturlager, schakt 5 Avslag Kr.flinta 40 7 Fragm.   

4  Kulturlager, schakt 5 Kärl Keramik 38 14 Fragm   

5  Kulturlager, schakt 5 Kärl Keramik 23 1 Fragm Ornamentik 

6  Kulturlager, schakt 5 Knacksten Bergart 188 1 Hel   
 

Fig.3 – Fyndtabell särskild utredning Yxnarum 19:1. 
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Figurförteckning 
 
Fig.1 Utredningsområdet markerat på Översiktskartan. 
Fig.2 Sökschaktning inom södra delområdet (schakt 5) mot V. 
Fig.3 Fyndtabell särskild utredning. 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1.  Schaktplan särskild utredning Yxnarum 19:1. 
 

Källor 
 
 
Fornlämningsregistret 
 
Häradskartan 
 
Akt LMS I21-41:5 Listerby socken. Yxnarums by nr 1-8. Laga skifte å alla ägorna. Johan 
Peter Abelin. 1825. 
 
 

Administrativa uppgifter 
 

Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-2213-05, 2005-05-13 
Blekinge museum dnr:       140-0422-05  
Undersökningstid:           2005-06-09 
Personal:            Mikael Henriksson 
Läge:              Fastighetskartan, blad 3F 5e Yxnarum 
Koordinatsystem:          Plan 2,5 gon W Blekinge 10. 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 6226758 y: 1473768 
Dokumentation:    Mätdata och 15 digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 
Fynd:       Blm 26097:1-6 
Kartanvändning: LMV, Gävle, 2005 resp. LMV Årende nr M2005/2857  LMV 
2005. Ur Historiska Kartor ™     
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