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Bakgrund 

 

Blekinge museum inledde år 2016 ett långsiktigt projekt med fokus på den tidig-
varande biskopsägda staden och befästningen vid Elleholm i Karlshamns kom-
mun. Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa kunskapen kring kul-
turmiljön och det kulturella, ekonomiska och politiska sammanhang som Elle-
holm ingick i under medeltid och tidigmodern tid. Blekinge museum driver pro-
jektet i samarbete med Kulturen i Lund och studieförbundet Sensus. Elleholms-
projektets referensgrupp utgörs av Johan Dahlén, arkeolog vid Regionmuseet 
Kristianstad, Martin Hansson, och Björn Nilsson, lektorer vid Lunds universitet 
samt Mats Anglert, arkeolog vid Statens Historiska Museer Arkeologerna i Lund. 
 

 
Fig. 1 – Elleholm markerat på Översiktskartan med svart cirkel 

 
 

Undersökningens syfte 

 

Den arkeologiska undersökningen 2018 genomfördes i enlighet med 2 kap. 8 § 
Kulturmiljölagen (431-3303-18) och föreliggande rapport utgör en redovisning av 
framkomna resultat från fältarbetet. Det övergripande syftet med insatsen 2018 
var att inhämta ytterligare data från valda delar av fornlämningsmiljön med mål-
sättning att skapa en kunskapsmässig plattform för fortsatta och i viss mån mer 
omfattande arkeologiska insatser inom Elleholm och Sjöborg. 
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Topografi och fornlämningsmiljö 

 

Elleholm utgör Riksintresse för kulturmiljövården (K4). Fornlämningsmiljön lig-
ger på en långsmal ö i Mörrumsån, knappt en kilometer norr om dagens åmyn-
ning mot havet. Lämningar av det medeltida befästningsområde som kallas Sjö-
borg står att finna inom den nordligaste delen av Elleholm (RAÄ Elleholm 3:1). 
Såväl stadsområdet som Sjöborg har innan 2016 endast i liten utsträckning blivit 
föremål för vetenskapligt intresse.  
 
Det medeltida Elleholm erhöll sina stadsrättigheter 1450 och förlorade dem för 
gott 1600. Snart därefter förvandlades staden till en bondby, och idag finns det 
inget som minner om stadsepoken. Inte heller vid Sjöborg finns lämningar syn-
liga ovan mark. Endast terrängen med tre kullar avgränsade genom vallgravar 
antyder borgområdets tidigare utseende. Ytterligare miljö- och bakgrundsbeskriv-
ning gällande fornlämningarna liksom forskningsresultaten för 2016-2017 finns 
tillgängliga genom tidigare rapporter och enstaka artiklar (Henriksson et al. 2017, 
Henriksson 2018, Juhlin Alftberg 2018 resp. Winroth 2017). 
 

 
Fig. 2 – Undersökning av schakt C och D 2018. Fotografi mot sydsydväst. 
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Metod 

 
Fätarbetet vid Elleholm 2018 inleddes med dykningar i Mörrumsån genom Ma-
rinarkeologiska Sällskapet (MAS) 26–28 juni. Denna sonderande dokumentation-
sinsats var fristående från det formella förundersökningsarbetet, men skedde i 
nära samarbete med Blekinge museum med avsikten att kunna integrera resulta-
ten i det fortsatta arbetet kring Elleholmsprojektet. PM sammanställd av MAS 
återfinnes som bilaga till denna rapport (bilaga 5). 
 

 
Fig.3 – Detekteringsområden Elleholm/Sjöborg 2018 
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Den arkeologiska förundersökningen inbegrep två moment under en vecka i mit-
ten av augusti 2018; handgrävning av schakt samt metalldetektering. Grävningen 
inriktades på den mellersta respektive södra borgkullen inom RAÄ Elleholm 3:1. 
Metalldetekteringen kom att utföras inom hela borgområdet samt inom utvalda 
delar av stadsområdet RAÄ Elleholm 12:1 (fig.2). Sammanlagt undersöktes 30 
m2, fördelat på 6 schakt inom borgområdet (bilaga 1a). Schakten C respektive D 
utgjorde utvidgningar av två schakt som delundersöktes på den mellersta borg-
kullen redan senhösten 2017. Schakt E grävdes i den södra borgkullens sluttning 
mot södra vallgraven. Schakten F respektive G grävdes på den södra borgkullens 
västra sida. Schakt H grävdes slutligen i norra borgkullens sluttning ned mot 
norra vallgraven. Metalldetekteringen var uppdelad på 4 delområden. Det första 
om ca 8000 m2 utgjordes av borgområdet, det andra om ca 9000 m2 låg inom det 
norra stadsområdet. Den tredje ytan om ca 9000 m2 låg söder om kyrkan, och 
den fjärde ytan om ca 2300 m2 utgjordes av den friliggande holmen längst i söder. 
Efter handgrävning utfördes dokumentation genom ritning, digitalfotografering 
samt digital inmätning. Jord från grävningen sållades löpande, och de fynd vilka 
inte framkom vid metalldetektering tillvaratogs främst i samband med detta ar-
betsmoment. Ett fåtal tillvaratagna metallföremål kom slutligen att skickas på 
konservering, vilken utfördes av Max Jahrehorn, Oxider AB i Kalmar (bilaga 3).  
 
 

Resultat 

 

Schaktundersökning 

 

Schakt C 

 
Schakt C var ett återupptagande och en utvidgning av 2017 års schakt C. I schak-
tet framkom 2017 ett tegelstensfundament in situ (fig, 4, nr 1), bestående av sex-
ton stycken handslagna, röda tegelstenar lagda utan bruk. Runt fundamentet 
fanns ett lergolv. Därutöver framkom bl.a. två stigbyglar, en hästsko och en järn-
ring (Henriksson 2018). 
 
Vid undersökningen 2018 utvidgades schaktet med 5,5 kvm i syfte att bland an-
nat försöka identifiera fundamentets och platsens funktion inom borgområdet. 
 
En tegelsten lyftes (fig. 4, nr 2), varvid det kunde konstateras att fundamentet är 
uppfört på en påfallande fet lerpackning. Omedelbart söder om fundamentet 
framkom ett antal mindre stenar på rad, ungefärligen löpande i väst–östlig rikt-
ning (fig. 4, nr 3). På ömse sida om stenraden, och delvis mellan stenarna, var 
marken hård samt uppblandad med mindre mängder kalk. Stenarna bedömdes 
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vara placerade för hand. Då endast ett fåtal mindre stenar fanns kvar i linjen, och 
de stack upp ett par centimeter ovanför tegelstensfundamentets toppyta, ligger 
det nära till hands att tänka sig att större stenar kan ha funnits i konstruktionen, 
men att dessa tagits bort under den period då sparris och spritärtor odlades på 
platsen (tidigt 1900-tal). Tänker man sig att ett antal större stenar funnits infogade 
i konstruktionen så har denna sannolikt utgjort stenfot till en enklare vägg. Det 
ska noteras att de järnföremål som återfanns i schaktet 2017 (stigbyglar, hästsko, 
järnring mm) samtliga återfanns norr om den eventuella stenfoten. 
 
En meter norr om fundamentet framkom ett mjukare marklager, som vid utgräv-
ning visade sig ligga i en svacka, sträckande sig i väst–östlig riktning (fig. 4, nr 4). 
Svackan, som är cirka 12–15 centimeter djup, är brantare i södra delen och flack-
are i den norra. Konstruktionen bedöms vara ett dike. Redan vid georadarunder-
sökningen, som genomfördes 2017, registrerades en konstruktion på ungefär 
samma plats som varande ett eventuellt dike. Det startar 2–3 meter väster om den 
2018 blottlagda delen, och löper minst 6–7 meter österut i en nästintill rak linje 
(fig. 4). 
 
All jord som grävdes upp ur schakt C sållades. Bland de fynd som gjordes i 
schaktet återfanns en mycket stor mängd hästskosöm, med en bedömd koncent-
ration till schaktets östra del, samt en armborstbult.  
 
Det gick inte att med säkerhet avgöra om tegelstensfundamentet varit placerat 
inuti en byggnad med fyra väggar. Men sett till det faktum att konstruktionen inte 
skulle ha klarat av att vara placerad utomhus – eftersom tegelstenarna då skulle ha 
frostsprängts – är hypotesen att den på något vis varit belägen under en takkon-
struktion. Den stora mängden hästskosöm bör ha ansamlats i samband med 
omskoning av hästar och detta har troligtvis skett utomhus. Det ligger då nära till 
hands att tänka sig att tegelstenarna utgjort markstöd åt ett städ, och att detta 
varit placerat under ett skärmtak – där man i väderskyddat läge har kunnat leda in 
och sko om hästar. Den smala stenraden kan i så fall ha utgjort stenfot till en en-
kel vägg, t.ex. till en smedja, som varit försett med ett lergolv. Det faktum att ett 
lergolv inte heller skulle klarat av att vara bestående utomhus, styrker tanken på 
en byggnad på platsen. Vid georadarundersökningen framkom på platsen för 
schakt C även en större cirkulär anomali (fig. 7), vilken hittills motsvarar läget för 
samtliga påträffade lergolvsytor inom schaktet. En osäkerhetsfaktor gällande 
smedjeteorin är att hästskosöm även hittats i schakt D, dock inte i samma om-
fattning som i schakt C. 
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Fig. 4. Schakt C. 3D-fotogrammetri i plan. Röda pilar/bokstäver visar platserna för sektionsrit-
ningarna. 1. Tegelstensfundamentet. 2. Pilen visar tegelsten som lyfts upp (se även sektionsrit-
ning å fig. 6). 3. Stenraden. 4. Diket. 
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Fig. 5. Sektionsritning A, schakt C. 1. Tjockt omrört matjordslager med tegelfragment. 2. Ler-
golv med inslag av kalk. 3. Sand, brunfärgad, lös. 4. Sand, gulfärgad, lös. Skala 1:20. 

 

 
Fig. 6. Sektionsritning B, schakt C. 1. Lergolv med inslag av kalk (samma som nr 2 på sektions-
ritning A). 2. Lerpackning med inslag av blålera. 3. Sand, brunfärgad, lös. 4. Sand, gulfärgad, lös. 
Skala 1:20. 

 

 
Fig. 7. Schakt C ungefärligt inpassat över tolkningsritning efter georadarundersökningen 2017 
(lila linje till höger visar undersökningsområdets östra gräns). Den stora orangefärgade cirkulära 
markeringen kan antas visa platsen för ett lergolv. 
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Schakt D 

 
Schakt D utgjorde en utvidgning av 2017 års schakt D. I schaktet framkom direkt 
under grässvålen en matjord som varit brukad under lång tid och innehöll allt 
ifrån stengods till porslin, hästskosöm, spik, ett knivskaft, degelfragment och 
lerklining (fig. 8, kontext 1). Under matjorden fanns i den norra, västra och södra 
delen ett kulturlager, vilket innehöll inslag av bränd lera, tegel, skörbränd sten, 
kalkbruk, sot samt fynd av djurben, stengods och rödgods (kontext 2).  Därunder 
fanns i norr, väster och söder ett kulturlager med inslag av träkol, bränd lera, te-
gelkross, mellanstora, vilket tolkades vara ett raseringslager (fig. 8 resp. 9, kontext 
7). Det hade även stenavtryck i anslutning till och i mellanrum i konstruktionen 
(fig. 8 resp. 9, kontext 5). I den västra delen av schaktet fanns en brandhorisont 
under kontext 2 och 7, med inslag av bränd lera, träkol, bränd sand och lerklining 
(kontext 8). Alla de ovan nämnda kulturlagren överlagrade stenkonstruktionen 
kontext 5, och träkonstruktionerna kontext 3 och 4, vilka beskrivs nedan. 
 

 
Fig. 8. Schakt D 3D-fotogrammetri i plan. 
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Under de ovan nämna kulturlagren fanns alltså på ca 0,20 m djup en sten- och 
kalkbruksbemängd kontext, vilken påträffats vid tidigare schakt i december 2017 
(kontext 5) (Henriksson 2018). Den omfattade en stor del av schaktet, och avslu-
tades i norr, väster och söder, medan den fortsatte in i schaktet i öster. Den var 
ca 2,00 m bred i nordsydlig riktning, och 2,50 m i östvästlig riktning, med en tro-
lig fortsättning mot öster. Konstruktionen bestod av obearbetad sten som låg 
relativt plant, även om en del av stenen i ytan ej låg in situ. Stenarna var generellt 
mellan 0,15-0,30 m i diameter, med endast enstaka större stenar. I konstruktionen 
fanns kalkbruk, men det var svårt att hitta kalkbruksfog in situ, och det som på-
träffades ska nog snarast tolkas vara från raseringen. Inga stenar togs bort och 
därför kunde inte heller konstruktionens hela utseende studeras, det vill säga, det 
gick inte att ta reda på huruvida det endast fanns ett eller flera skift stenar och hur 
djupt konstruktionen var grundlagd.  I norr och öster fanns bevarade träplankor, 
vilka var delvis brända (kontext 4 och 3). Dessa låg an emot stenkonstruktionen 
(kontext 5).  I norr fortsatte plankorna mot nordöst, vilket upptäcktes vid ytterli-
gare grävning, och de hade här ett nedsjunket/ihopfallet utseende. 
 

 
Fig. 9. Schakt D. 3D-fotogrammetri i plan. Brun markering utvisar platserna för det återfunna 
trägolvet. 
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Träplankorna verkar ha fallit samman på grund av att ett djur grävt sig in under 
plankorna, och skapat en djurgång, i östvästlig riktning. I öster påträffades också 
träplankor, tre stycken, med kortsidan mot stenkonstruktionen (kontext 3). De 
fortsatte utanför schaktet mot öster.  De tolkades preliminärt härröra från ett 
trägolv som legat i anslutning till stenkonstruktionen, men det skulle även kunna 
vara de sista resterna av en träbroläggning, det vill säga en träyta som legat utom-
hus. Plankorna provtogs av dendrokronolog, men har ännu inte daterats.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att en stenkonstruktion påträffades i schakt D, 
vilken under de dagar grävningen pågick hade många tolkningar. Dess begräns-
ning påträffades i söder, väster och norr, men konstruktionen fortsatte mot öster, 
så dess storlek blev ej ordentligt fastställd under undersökningens gång. I områ-
det runt konstruktionen fanns mycket bränt material, vilket gav en tolkning att 
den kan ha varit använd som ett fundament för en ugn eller en ässja, vilken sedan 
demonterats. Konstruktionens form kan också tyda på att det varit ett fundament 
för något högt, även om dess diameter troligen utesluter ett torn. Eftersom inga 
stenar togs bort, kunde inte heller konstruktionens hela utseende studeras. De 
bevarade träplankorna i norr och öster, vilka var delvis brända, tolkades härröra 
antingen från ett trägolv (inomhus) eller en träbroläggning (utomhus) i anslutning 
till stenkonstruktionen. Alternativa tolkningar till stenkonstruktionen, på grund 
av det trägolv/träbroläggning som påträffades i anslutning till den, är en grund-
mur till en vägg i en byggnad, där anslutande väggar blivit plundrade på sten, eller 
del i någon form av försvarsmur.  
 
 

Schakt E 

 
Schakt E upptogs på den södra borgholmens nordvästra slänt ned emot vallgra-
ven, vilken skiljer den från mellersta borgholmen. Syftet var att dels finna kon-
struktioner i sten eller/och trä, såsom eventuell skoning för att motverka erosion 
i mötet mellan borgholmen och vallgraven, och dels söka efter en brokonstrukt-
ion som bör ha löpt över vallgraven och förbundit den södra borgholmen med 
den mellersta. 
 
Schaktet drogs i en nord-sydlig riktning. Det var 6,20 m långt, 0,70 m brett och 
djupet varierade från 0,38 till 0,85 m. Detta varierande djup berodde på att vi 
grävde ned till den sterila undergrunden, som kom på varierat djup. Under gräss-
vålen kom det först ett utfyllnads/erosionslager (fig.10, kontext 2) som löpte i 
schaktets hela längd. Det bestod av grå sandig kulturjord, med inslag av mindre 
markstenar och tegelstycke från handslaget tegel. Lagret var torrt och poröst. 
Lagret tolkades som tillkommit efter det att borgen tagits ur bruk. I det påträffa-
des även enstaka slaggstycken. Under detta kom i schaktets norra del ett avsatt 
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brunt och torvigt humöst lager (kontext 4). Lagret var fett och fuktigt. I det på-
träffades slaggstycken. Det tolkades som tillkommit på naturlig väg efter att bor-
gen tagits ur bruk. I schaktets södra del kom det under ovan skildrade kontext 2, 
ytterligare ett lager bestående av rödbrun sandig grus, med inslag av enstaka bitar 
tegelkross. Lagret var torrt, magert och poröst. Det tolkades som ett utfyllnads-
/erosionslager som tillkommit efter det att borgen tagits ur bruk. Under de båda 
sistnämnda lagren kom i schaktets norra del, den del som gick ned i vallgraven, 
ett brunsvart, fuktigt torvigt lager, vilket sannolikt tillkommit genom förmultnade 
växter i strandkanten mellan den södra borgholmen och vallgraven. Detta lager 
kan ha börjat skapas redan under den tid som borgen var i bruk, men kan även 
tillkommit efter att borgen togs ur bruk beroende på att ingen längre vidmakthöll 
vallgraven genom återkommande rensningsarbete av växtlighet.  I schaktets södra 
del, under kontext 3, kom på ett djup av cirka 0,35 cm ett tunt lager, vilket fort-
satte vidare 3,50 m norrut nedför slänten mot vallgravens leriga botten (kontext 
10). Detta lager bestod av gråröd sandig kulturjord, med inslag av lerfläckar, bränt 
trä, träkol och enstaka tegelkross från handslaget tegel. Lagret var finkornigt, po-
röst, torrt och magert. Det påträffades inga fynd i det som kunde givit någon 
närmare datering. Det tolkades dock som en äldre markhorisont som tillkommit 
efter man grävt vallgraven. Under detta lager kom den sterila undergrunden på 
0,38 cm djup i schaktets sydligaste del och på ca 0,85 cm djup 3,50 m längre norr-
rut i schaktets längdriktning, vilket även framvisar nivåskillnaderna i övergången 
mellan den södra borgholmens toppyta och slänten ned mot vallgraven. I schak-
tets norra del kom det under ovan nämnda kontext 11 tre olika konstruktioner, 
beläget på ett avstånd av 4,30 till 5,40 m från schaktets södra kant. Den första 
söder ifrån räknat, utgjordes av en träkonstruktion, bestående av en trästör av 
segt virke, sannolikt idegran, samt mindre pinnar runtom. Även ett stycke av en 
mindre planka låg i dess närhet (kontext 6). Det tolkades som en rest av ett flät-
verk. Ytterligare 0,20 m mot norr kom en kallmurad stenkonstruktion (kontext 9) 
bestående av större marksten och invid stenarna påträffades även rester av längre 
träpinnar och stör (kontext 8). Sammantaget tolkades såväl trä- som stenkon-
struktion som en mot erosion skyddande skoning vid vallgravskanten under bor-
gens brukningstid. Vad som kan anmärkas är att Johan Wallin, vid tidigare under-
sökningar av borglämningen i Vittskövle, Skåne, påträffat liknande flätverkskon-
struktion i övergången mellan vallgrav och borgholme, vilket antyder att detta 
tillvägagångsätt kan ha varit en kunskap som delades av eventuella byggnadshyt-
tor som uppförde borgar. Under nämnda konstruktioner kom gråvit kompakt 
och fuktig lera, som var vattenförande i dess norra del. Det tolkades som vall-
gravsbotten bestående av den naturliga blåleran som förekommer allmänt i om-
rådet. Ett möjligt förfarande vid anläggandet av vallgraven under medeltiden kan 
ha varit att de grävt ner till den nivå där leran blev vattenförande för att på så vis 
få en naturlig tillförsel av vatten till vallgraven.  
 
Sammantaget gav schakt E ingen närmare datering av när vallgraven mellan södra 
och mellersta borgholmen anlades. Dock påvisar skoningskonstruktionerna att 
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man lagt ned kraft för att vidmakthålla vallgraven för en längre tids bruk. Några 
spår efter en brokonstruktion påträffades inte. Förekomsten av järnslagg i olika 
lager påvisar att det i schaktets närhet på södra borgholmen förekommit järnpro-
duktion eller smidesverksamhet.  
 

 
Fig. 10. Schakt E. 3D-fotogrammetri i plan. Notera vattnet som sipprade upp i anslutning till 
stenskoningen. Ovanför stenarna syns del av trämaterialet. 

 
 

Schakt F 

 
Schakt F upptogs i den västra delen av den södra borgholmens plana toppyta. 
Först upptogs en 1,00 x 1,00 m stor yta. Direkt under grässvålen kom här, på ett 
djup av 0,12-0,13 m, en kompakt hård yta (kontext 2), bestående av sandig lera, 
med enstaka mindre markstenar och stenlyft. Lagret innehöll träkol och enstaka 
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tegelkross efter handslaget tegel. Dock påträffades inget som kunde ge en när-
mare datering. För att få ett grepp om hur stor utsträckning denna konstruktion 
hade förlängdes schaktet mot väster ytterligare 11,70 m, med en bredd på 0,40 m. 
Det visade sig att den hårdgjorda ytan med enstaka stenar och stenlyft fortsatte i 
hela schaktets längd på ett djup av ca 0,15 m (kontext 6). I det påträffades även 
bränd lera och slagg. På ett avstånd av 1,00 m från den östra schaktkanten påträf-
fades även en cirka 0,40 m bred upphöjning bestående av kompakt lerblandad 
sand, vilken hade en nord-sydlig riktning (kontext 5). Upphöjningen tolkades som 
ett möjligt bärlager för en mindre vägg. Sammantaget tolkades lämningarna i 
schaktet ha utgjort en större kullerstensläggning, möjlig rest av borggård eller 
golv i en större byggnad. Exempelvis kan det ha rört sig om en uppbördslada vari 
man förvarade landgillet (arrendeavgifter) som borgens underlydande gårdar varje 
år gav till innehavaren av borgen. Till denna hypotes bör även anföras att det på 
botten av Mörrumåns västra åfåra, vilken avgränsade den södra borgholmen mot 
väster, förekom rikligt med mindre marksten, vilka synes slängts ut i ån. Anled-
ningen till detta kan ha varit att de plockats från ovanstående kullerstensanlägg-
ning för att underlätta för den trädgårdsodling som förekommit på den södra 
borgholmen kring år 1900. 
För att få kunskap om tjocklek på kullerstensläggningen, eventuella underlig-
gande lagerstruktur och på vilket djup den sterila underjorden kom på grävdes 
det djupare i schaktets nordöstra hörn på en yta av 0,20 x 0,20 m och till ett djup 
av 0,45 m. Det visade sig att kullerstensläggning med dess bärlager (kontext 2) var 
cirka 0,11 m tjockt. Direkt därunder kom ett cirka 0,07 m tjockt kompakt lager 
(kontext 3), bestående av grå sandig lera, med inslag av kalk och tegelkross av 
handslaget tegel. Det tolkades som ett möjligt lergolv eller ytterligare en kullers-
tensläggning. Direkt därunder kom ytterligare ett cirka 0,12 m tjockt kompakt 
lager, bestående av gulvit lera, med inslag av träkol, vilket tolkades som ett möj-
ligt lergolv. Under detta kom på ett djup av 0,40 m sandblandad grus, som tolka-
des som trolig steril undergrund. 
 
Sammantaget påvisar schakt F att det under borgens brukningstid på den södra 
borgholmens västra platådel funnits en större kullerstenläggning vilken kan ha 
utgjort borggård eller golv i en större byggnad. Den mindre provgropen som 
grävdes i schaktets nordöstra hörn antyder även att det därunder kan finnas ytter-
ligare två äldre kullerstenläggningar eller lergolv, varav det understa (kontext 4), 
som vilar på det som uppfattades som sterilen kan tillhöra borgens äldre bruk-
ningstid. 
 
 

Schakt G 

 
Schakt G upptogs på den södra borgholmens sydvästra del. Det var 1,00 x 1,00 
m stort. Direkt under grässvålen på ett djup av cirka 0,12 m kom ett 0,20 m tjockt 
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lager (kontext 2), bestående av gråsvart sandig kulturjord med inslag av handsla-
get tegelkross. Lagret var finkornigt, magert och torrt och i det påträffades pors-
lin. Det tolkades som tillhörande den sentida odlingen som förekommit på den 
södra borgholmen. För att utröna om det förekom äldre kontexter under detta 
odlingslager och på vilket djup som sterilen framkom på, grävdes i schaktets 
nordvästra del en 0,45 x 0,45 m provgrop. Direkt under ovanstående odlingslager 
framkom ett 0,18 m tjockt kompakt lager (kontext 3). Det bestod av gråsvart kul-
turjord, med inslag av handslaget tegelkross, träkol, kalkfläckar och grå lerfläckar. 
Det var finkornigt, magert och torrt och i det påträffades relativt rikligt av större 
och mindre slaggklumpar. Det tolkades som ett möjligt golv eller hårdgjord 
markyta som trampats till vid en återkommande verksamhet under borgens 
brukningstid, såsom järnhantering, vilket förekomsten av järnslagg antyder. Där-
under på ett djup av 0,50 m framkom sandblandat grus, vilket tolkades som den 
sterila undergrunden. 
 
Sammantaget visar schakt G, dels på sentida odling, men även på någon form av 
verksamhet, sannolikt järnhantering inom denna del av den södra borgholmen 
under borgens brukningstid. 
 
 

Schakt H 

 
Schakt H togs upp veckan efter den egentliga undersökningen. Syfte var att fast-
ställa huruvida en vid detektering påträffad Venetiansk dukat utgjorde ett lösfynd 
eller kunde härledas till en närliggande kontext. En ruta om 0,5 kvm grävdes upp 
runt fyndplatsens centrumpunkt (fig.11). Då det tidigt visade sig att jorden bestod 
av omrörda massor, och att någon nedgrävning för en eventuell myntdepå inte 
kunde återfinnas, skedde endast djupgrävning i schaktets sydöstra hörn. I denna 
del framkom, på ett djup av cirka 0,6 m, norra borgholmens södra vallgravskant. 
I botten fanns en större sten, vilken bedömdes utgöra vallgravens stenskoning. På 
ungefär samma nivå, fast cirka tio meter västerut, återfanns 2016 en stenskoning i 
samband med det då upptagna vallgravsschaktet (Henriksson et al 2017). Härvid-
lag bidrog schakt H till att tydliggöra vallgravssträckningen vid norra borghol-
mens södra del. 
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Fig. 11. Schakt H. Plan/ och sektionsritning. 1. Ploglager/schaktmassor. 2. Schaktmassor, hu-
mös, tegelfragment, 2 st spik, keramik och kolfragment. 3. Schaktmassor, kompakt, tegelfrag-
ment, keramik och kolfragment. 4. Lerpackning (vallgravsskoning). 

 

Metalldetektering 

 
 
Genom 2018 års metalldetektering erhölls en i viss mån tydlig bild av områdena 
söder om kyrkan. Nämnas bör att detekterandet metodiskt tog formen av söks-
tråk, varför en mer förtätad insats sannolikt skulle resultera i ytterligare och mer 
förtydligande fyndmaterial. Detekteringsområden 3 och 4 genererade möjligen 
senmedeltida men huvudsakligen tidigmoderna och moderna fynd (bilaga 1b). Ett 
fragment av en blyplomb tillvaratogs, vilken kunnat konstateras ligga i ett efter-
medeltida skede, sannolikt då 1500-tal (muntlig uppgift Anders Reisnert, Malmö 
Museer). Utöver detta framkom även något enstaka 1600-talsmynt inom delom-
råde 3 och 4. Inga fynd styrker alltså i nuläget en medeltida etablering längst ned i 
söder. Även arbetet inom område 2 gav fåtaliga fynd av tidigmodern eller modern 
karaktär. Metalldetektering inom område 1, Sjöborg, genererade fyndmaterial 
som i stort överensstämde med tidigare gjorda fynd liksom sådana som grävdes 
fram inom borgområdet 2018. Fyndspridningen var relativt jämnt fördelad (bilaga 
1a) trots att arbetet delvis försvårades av ställvis högt gräs/tjock grässvål. Bland 
fynden kan nämnas enstaka silvermynt, en fragmentarisk ölhane, hästskosömmar, 
hästskor, fragmentariska blyplomber och armborstbultar (bilaga 3 och 4). 
 
 

Sammanfattning 

 
Såväl arkeologiska kontexter som fynd från 2018 fördjupade kunskapen om åt-
minstone delar av staden Elleholm och borgmiljön för Sjöborg. De vidgade re-
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spektive nyupptagna schakten visar även fortsättningsvis att tolkningsbara medel-
tida lager och lämningar finns kvar inom området, trots senare århundradens om-
fattande rasering, täktverksamhet, omstrukturering och uppodling. 
 
Dateringsmässigt bidrog inte minst mynten inom borgområdet till en tydligare 
förankring i 1300-talets andra hälft och 1400-talets början (bilaga 3 och 4). Två av 
mynten utgörs av så kallade Witten, en från Stralsund (före 1379) och en från 
Lüneburg (efter 1381) (Fnr 273 resp. 272). Utöver dessa tillvaratogs en Sterling, 
slagen i Lund mellan 1405 och 1420 för Erik av Pommern (Fnr 271). Dessa arte-
fakter är helt väntade exempel på gångbara mynt i denna typ av kulturmiljö. Det 
överraskande inslaget utgjordes istället av en Venetiansk gulddukat (Fnr 274), 
slagen för dåvarande dogen av Venedig Andrea Dandolo mellan 1343 och 1354 
(Juhlin Alftberg 2018). Myntet var knappast gångbart vid gängse penningtransakt-
ioner på bygdenivå, utan får hypotetiskt sägas understryka en periodvis närvaro 
av ett högre socialt skikt vid en plats som Sjöborg.   
 
Marinarkeologiska sällskapets fältinsats bidrog med ny och viktig kunskap kring 
fornlämningssituationen i angränsande delar av Mörrumsån samt i dess strandzo-
ner. Neddrivna pålar, vrak och kulturlager knyter här med stor säkerhet an till 
såväl ett medeltida som ett eftermedeltida stadsskede. Eventuellt kvarstående 
trädstubbar kan dessutom tänkas bidra till forskningen rörande betydligt äldre 
miljömässiga förhållanden (bilaga 5). 
 
En fortsatt forskningsinsats i fält bör inbegripa än mer omfattande framrensning 
och dokumentation av fornlämningsspår vid Elleholm. De bör förutom borgom-
rådet så småningom även kombineras med grävinsatser kring det förmodade 
stadsområdets mer centrala delar. Med fördel bör även fortsatta metalldetekte-
ringar komma till stånd. På sikt bör även angränsande ytor på fastlandet kring 
Elleholm omfattas av gräv- och detekteringsinsatser. Parallellt med detta är det av 
vikt att en fördjupad kunskapsinhämtning sker även med inriktning på de mari-
tima kulturmiljöerna i stadens och borgens närhet. 
 

Figurförteckning 

 
Fig. 1 – Elleholm markerat på Översiktskartan 
Fig. 2 – Undersökning av schakt C och D 2018. Fotografi mot sydsydväst 
Fig. 3 – Detekteringsområden Elleholm/Sjöborg 2018 
Fig. 4 – Schakt C. 3D-fotografi i plan 
Fig. 5 – Sektionsritning A, schakt C. 1 
Fig. 6 – Sektionsritning B, schakt C. 1. 
Fig. 7 – Schakt C ungefärligt inpassat mot georadarundersökningen 2017 
Fig. 8 – Schakt D. 3D-fotografi i plan 
Fig. 9 – Schakt D. 3D-fotografi i plan 
Fig. 10 – Schakt E. 3D-fotografi i plan 
Fig. 11 – Schakt H. Plan- och sektionsritning.  
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Bilaga 1a 
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Bilaga 1b 

 
 
 
 



 
 
 
 

24 

Bilaga 2a-f 
 

 
2a - Schakt C 

 
2b - Schakt D 
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2c - Schakt E 
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2d - Schakt F 
 
 

 
2e - Schakt G 
 
 



FNR Fält-ID KONTEXT SAKORD MATERIAL ANTAL FYNDSTATUS VIKT (g.)

1 F11 Kärlfragment Fe 1 Fragment 57

2 F57 Nit? Fe 1 Hel 102

3 F47 ? Cu-leg 1 Hel 23

4 F58 ? Cu-leg 1 Hel 43

5 80 Bricka Cu-leg 1 Hel 8

6 F53 Sölja Fe + Cu-leg 1 Hel 7

7 F56 Spik Fe 1 Hel 8

8 96 Gångjärn? Cu-leg 1 Hel 13

9 F3 Klämma/Beslag Cu-leg 1 Fragment 5

10 F43 Mynning till ett kärlFe 1 Fragment 70

11 F31 Hake? Spik? Fe 1 Hel 10

12 F32 Ring Fe 1 Hel 133

13 F36 Slagg Cu-leg 10 Fragment 192

14 F40 Kärl Cu-leg 1 Fragment 12

15 F23 Ring/ögla Fe 1 Hel 38

16 90 Stubbhake? Fe 1 Hel 95

17 111 Fragment Cu-leg 1 Fragment 15

18 101 Nit Fe 1 Hel 20

19 F13 Kil? Fe 1 Hel 85

20 91 Nit Fe 1 Hel 34

21 112 Slagg Fe 1 Fragment 108

22 89 Nit Fe 1 Hel 31

23 F44 Järnfragment Fe 1 Fragment 8

24 F41 Bronsfragment Cu-leg 1 Fragment 2

25 F35 Ring Cu-leg 1 Hel 7

26 63 Knapp Cu-leg 1 Hel 1

27 116 Kärl Cu-leg 1 Fragment 16

28 F52 Spänne Cu-leg 1 Hel 7

29 F15 Kärl? Cu-leg 1 Fragment 20

30 F8 Spik Fe 1 Hel 22

31 F33 Sölja Fe 1 Hel 23

32 F10 Slagg Fe 1 Fragment 13

33 62 Knapp Cu-leg 1 Hel 4

34 F19 Mynt Cu-leg 1 Hel 4

35 110 Metallfragment Fe + Cu-leg 2 Fragment 83

36 79 Mynt Cu-leg 1 Hel 4

37 F51 Mynt Cu-leg 1 Hel 6

38 F49 Blykula Pb 1 Hel 15

39 F28 Slagg Fe 1 22

40 F22 Kärl? Cu-leg 1 Fragment 8

41 114 Kniv? Fe 1 Fragment 85

42 66 Spik? Fe 1 Fragment 26

43 66 Kolrester 2 Fragment 2

44 66 Keramikskärvor Keramik 9 Fragment 8

45 Utgår

46 108 Krok Fe 1 Hel 130

47 F14 Bältesögla Fe 1 Hel 23

48 69 Blyfragment? Pb? 1 Fragment 103

49 37 Bronsfragment Cu-leg 1 Fragment 150

50 115 Järnfragment Fe 1 Fragment 381

51 F21 Bleck Cu-leg 1 Fragment 8

52 119 Del av sölja? Cu-leg 1 Hel 3

53 F18 Spik Fe 1 Hel 4

54 95 Slagg Fe 1 Fragment 20

55 93 Slagg Fe 1 Fragment 25

56 F26 Bleck Cu-leg 1 Fragment 3

57 99 Slagg Fe 1 Fragment 33

58 107 Järnfragment Fe 1 Fragment 16

59 F29 Krok Fe 1 Hel 12

60 105 Hake?  Fe 1 Fragment 52

61 F27 Bältessölja Fe 1 12

62 75 Nit Fe 1 Fragment 15

63 104 Slagg Fe 1 Fragment 112

64 88 Järnfragment Fe 2 Fragment 17

65 92 Nit Fe 1 Fragment 19

66 109 Slagg Fe 1 Fragment 17

67 103 Slagg Fe 1 Fragment 75

68 118 Keramikskärva Lera 1 Fragment 3

69 87 Nit Fe 1 Fragment 19



70 F16 Spik Fe 1 Fragment 18

71 F34 Kärlfragment Fe 1 Fragment 44

72 F34 Spik Fe 1 Hel 4

73 84 Ring Fe 1 Hel 15

74 65 Spik Fe 1 Hel 12

75 F48 Spik Fe 1 Hel 18

76 F20 Järnten Fe 1 Fragment 29

77 F17 Blyrör Pb 1 Hel 31

78 94 Slagg Fe 1 Fragment 257

79 F46 Kula Pb 1 Hel 15

80 F45 Tyngd Pb 1 Hel 19

81 F59 ? Fe+Cu-leg 1 Fragment 15

82 F60 Mynt Cu-leg 1 Hel 8

83 71 ? Cu-leg 1 Hel 55

84 72 Fiskedrag Cu-leg 1 Hel 17

85 F39 Vikt/Tyngd Pb 1 Hel 39

86 82 Sheriffstjärna Cu-leg 1 Hel 15

87 68 Mynt Ag? 1 Hel 5

88 F38 Fiskedrag Fe 1 Hel 30

89 98 Kedja Fe 1 Hel 111

90 73 Spik Fe 1 Hel 9

91 106 Ring ? 1 Fragment 1

92 78 Blyfragment? Pb? 3 Fragment 28

93 74 Spik Fe 1 Fragment 3

94 64 Hänge Cu-leg 1 Fragment 2

95 F12 Spik Fe 1 Fragment 3

96 85 Hänge Cu-leg 1 Fragment 2

97 97 Järnfragment Fe 1 Fragment 52

98 81 Knapp Cu-leg 1 Hel 10

99 67 Slagg Pb 1 Fragment 44

100 F54 Kärl Cu-leg 1 Fragment 23

101 70 ? Cu-leg+trä 2 ? 24

102 102 Bronsfragment Cu-leg 1 Fragment 1

103 F24 Bleck Cu-leg 1 Fragment 5

104 76 Blyfragment? Pb? 1 Fragment 9

105 F6 Rör? Cu-leg 2 Fragment 4

106 77 Blyfragment? Pb? 1 Fragment 10

107 61 Blyfragment? Pb? 1 Fragment 41

108 Schakt C ruta 1 Spikar och nitar Fe 10 Hela + Fragment 76

109 Schakt C ruta 1 Träkol Kol 19 Fragment 8

110 Schakt C ruta 1 Glas? 1 Fragment 0,1

111 Schakt C ruta 1 Keramik Lera 1 Fragment 3

112 Schakt C ruta 1 Lerslagg Lera 4 Fragment 35

113 Utgår

114 Schakt C ruta 1 Flinta? ? 1 Fragment 8

115 Schakt C ruta 1 Flintbit? Flinta 1 Fragment 1

116 Schakt C ruta 1 Träkol Kol 9 Fragment 7

117 Schakt C ruta 1 Spik? Fe 1 Fragment 11

118 Schakt C ruta 1 Slagg Lera 1 Fragment 4

119 Schakt C ruta 1 Slagg Cu-leg 1 Fragment 2

120 Schakt C ruta 1 Slagg Lera 2 Fragment 40

121 Schakt C ruta 1 Hake, spikar, nitar Fe 6 Hela  108

122 Schakt C ruta 1 Keramik Lera 2 Fragment 4

123 Schakt C ruta 2 Spik Fe 1 Hel 35

124 Schakt C ruta 2  Spik, bricka, nitar Fe 12 Hel+fragment 51

125 Schakt C ruta 2  Glaserad keramik Lera 5 Fragment 9

126 Schakt C ruta 2  Rör. Pipa? Lera 2 Fragment 3

127 Schakt C ruta 2  Lerslagg Lera 15 Fragment 185

128 Schakt C ruta 2  Träkol Kol 4 Fragment 1

129 Schakt C ruta 2  Glasbitar Glas 2 Fragment 0,1

130 Schakt C ruta 2  Keramik Lera 3 Fragment 18

131 Utgår

132 Utgår

133 Schakt C ruta 2 Snäckskal 1 Fragment 0,1

134 Schakt C ruta 3 Keramik Lera 2 Fragment 7

135 Schakt C ruta 3 Glaserad keramik Lera 1 Fragment 2

136 Schakt C ruta 3 Bronsfragment Cu-leg 2 Fragment 1

137 Schakt C ruta 3 Spikar och nitar Fe 5 Hel 44

138 Schakt C ruta 3 Slagg Fe 4 Fragment 67

139 Schakt C ruta 3 Lerslagg Lera 4 Fragment 48

140 Schakt C ruta 3 Spikar   Fe 2 Hel 18



141 Schakt C ruta 3 Nithuvud Fe 1 Fragment 13

142 Schakt C ruta 4. Vildsvinsbete Horn 1 Hel 5

143 Schakt C ruta 4 Slagg Fe 1 Fragment 25

144 Schakt C ruta 4 Lerklump Lera 1 Fragment 23

145 Schakt C ruta 4 Glaserad keramik Lera 1 Fragment 35

146 Schakt C ruta 4 Målad keramik Lera 1 Fragment 0,1

147 Schakt C ruta 4 Flinta? Flinta 2 Fragment 3

148 Schakt C ruta 4 Spik? Fe 2 Fragment 20

149 Schakt C ruta 4 Spillning? ? 1 Fragment 0,1

150 Schakt C ruta 4 Keramikskärvor Lera 3 Fragment 15

151 Schakt C ruta 4 Glasskärva Glas 1 Fragment 1

152 Schakt C ruta 4 Koks? Koks? 9 Fragment 11

153 Schakt C ruta 4 Kil/hake? Fe 3 Fragment 67

154 Schakt C ruta 4 Bränt ben Ben 1 Fragment 1

155 Schakt C ruta 4 Lerslagg Lera 4 Fragment 44

156 Schakt C ruta 4 Ben Ben 1 Fragment 8

157 Utgår

158 Utgår

159 Schakt C ruta 4 Slagg ? 1 Fragment 36

160 Schakt C ruta 4 Glas? 2 Fragment 1

161 Schakt C ruta 5 Spikar och nitar Fe 11 Hel 58

162 Schakt C ruta 5 Krokar Fe 2 Hel 9

163 Schakt C ruta 5 Ben Ben 3 Fragment 7

164 Schakt C ruta 5 Flinta Flinta 3 Fragment 21

165 Schakt C ruta 5 Slagg Cu-leg? 1 Fragment 1

166 Schakt C ruta 5 Slagg Lera? 2 Fragment 16

167 Schakt C ruta 5 Keramikskärvor Lera 3 Fragment 17

168 Schakt C ruta 5 Rör? Lera 1 Fragment 6

169 Schakt C ruta 6 Ben? Ben? 2 Fragment 0,1

170 Schakt C ruta 6 Rör? Lera 1 Fragment 1

171 Schakt C ruta 6 Färgat glas Glas 1 Fragment 4

172 Schakt C ruta 6 Dekorerad keramikKeramik 1 Fragment 1

173 Schakt C ruta 6 Slagg Lera 4 Fragment 37

174 Schakt C ruta 6 Nit och spikar Fe 5 Hel och fragment 44

175 Schakt C ruta 6 Tegelsten? 3 Fragment 92

176 Utgår

177 Schakt C TegelfundamentetKol Kol 1 Fragment 2

178 Schakt C Under TegelfundamentSlagg Lera 3 Fragment 118

179 Schakt C Under TegelfundamentSpik Fe 3 Hel 31

180 Schakt D Lager 2 Tegelsten Lera 1 Fragment 392

181 Schakt D Lager 2 Bränt ben Ben 1 Fragment 1

182 Schakt D Lager 2 Spik Fe 4 Hel och fragment 31

183 Schakt D Lager 2 Keramikskärvor Lera 4 Fragment 28

184 Schakt D Lager 2 Bronsfragment Cu-leg 1 Fragment 0,1

185 Schakt D Lager 2 Ben Ben 8 Fragment 28

186 Schakt D Söder Blyplomb? Pb 1 Fragment 3

187 Schakt D Söder Flinta Flinta 1 Fragment 5

188 Schakt D Söder Slagg Lera 1 Fragment 44

189 Schakt D Söder Hake Fe 1 Hel 22

190 Schakt D Söder Tänder 2 Hel 31

191 Schakt D Söder Spik Fe 8 Hel 35

192 Schakt D Söder Ben Ben 2 Fragment 28

193 Schakt D Söder Keramikskärvor 2 Fragment 2

194 Schakt D Norr Spik Fe 3 Hel 9

195 Schakt D övre lagret Spikar och nitar Fe 23 Hel och fragment 146

196 Schakt D övre lagret Slagg Lera 33 Fragment 315

197 Schakt D övre lagret Träkol Kol 14 Fragment 32

198 Schakt D övre lagret Ben Ben 25 Fragment 113

199 Schakt D övre lagret Glasskärvor Glas 2 Fragment 2

200 Schakt D övre lagret Djurtänder Tänder 3 Hel 16

201 Schakt D övre lagret Flinta Flinta 2 Fragment 8

202 Utgår

203 Schakt D övre lagret Keramik Lera 15 Fragment 146

204 Schakt D övre lagret Brända ben Ben 5 Fragment 4

205 Schakt D övre lagret Slagg Fe 1 Fragment 8

206 Schakt D övre lagret Glaserad keramik Lera 1 Fragment 2

207 Schakt D övre lagret ? Sten? 2 Fragment 11

208 Schakt D SV. 2(?) Ben Ben 1 Fragment 137

209 Schakt D SV Rör? Fe 2 Fragment 4

210 Schakt D SV Spik Fe 2 Hel 5

211 Schakt D SV Flintavslag Flinta 1 Hel 3



212 Schakt D, V. 1 (?) Ben Ben 1 Fragment 3

213 Schakt D, V. 1 (?) Keramik Lera 3 Fragment 3

214 Schakt D, V. 1 (?) Keramik Lera 3 Fragment 8

215 Schakt D, SV. 2(?) Spik Fe 2 Hela 8

216 Schakt D, SV. 2(?) Krok Fe 1 Hel 2

217 Schakt D, N. 1 Krok Fe 1 Hel 5

218 Schakt D, N. 1 Spik Fe 2 Hel och fragment 4

219 Schakt D, N.  ? Trä+Cu-leg 3 Fragment 10

220 Schakt D, N.  Träkol Kol 2 Fragment 3

221 Schakt D, N.  Ben Ben 5 Fragment 34

222 Schakt D, N.  Del av kärl? Fe 1 Fragment 10

223 Schakt D, N.  Krok Fe 1 Hel 4

224 Schakt D, N.  Lerslagg Lera 3 Fragment 46

225 Schakt D, N.  Keramik Lera 6 Fragment 79

226 Schakt D, N.  Nitar och spikar Fe 9 Hel 49

227 Schakt D, N.  Hakar? Fe 2 Fragment 15

228 Schakt D, V. 1  Spik Fe 10 Hel 66

229 Schakt D, V. 1  Järntenar Fe 2 Fragment 31

230 Schakt D, V. 1  Krokar Fe 4 Hela 17

231 Schakt D, V. 1  Ben Ben 1 Fragment 0,1

232 Schakt D, V. 1  Djurtänder Tänder 3 Fragment 5

234 Schakt D. 1 Byggnadsmaterial?Sten? 15 Fragment 295

235 N. kullen. Brända ben Ben 7 Fragment 7

236 N. kullen. Obrända ben Ben 4 Fragment 3

237 N. kullen. Lerslagg Lera 5 Fragment 47

238 N. kullen. Tänder Tand 4 Fragment 1

239 N. kullen. Slagg Fe 3 Fragment 7

240 N. kullen. Flinta? Flinta 1 Fragment 0,1

241 N. kullen. Träkol/brons Kol/Cu-leg 3 Fragment 1

242 N. kullen. Keramikskärvor Lera 2 Fragment 7

243 Schakt E, 2. Hake och spik Fe 2 Fragment 36

244 Schakt E, 2. Slagg Fe? 3 Fragment 20

245 Schakt E, 2. Keramik Lera 1 Fragment 1

246 Schakt E, 4. Slagg Fe 3 Fragment 520

247 Schakt F, 6. Slagg Fe 1 Fragment 166

248 Schakt G, 2. Slagg Fe 1 Fragment 251

249 Schakt G, lager 2 Keramik Stengods 1 Fragment 12

250 Schakt H Fiskekrok? Cu-leg 1 Hel 0,1

251 Schakt H Glasbitar Glas 3 Fragment 2

252 Schakt H Spik Fe 3 Hel och fragment 30

253 Schakt H Flintbitar Flinta 8 Fragment 46

254 Schakt H Ben Ben 2 Fragment 3

255 Schakt H Glaserad keramik Lera 2 Fragment 14

256 Schakt H Lerslagg Lera 8 Fragment 57

257 Schakt H Lerslagg Lera 5 Fragment 97

258 F50 Blyplomb Pb 1 Hel 7

259 5 Plomb? Pb 1 Fragment 4

260 9 Plomb? Pb 1 Fragment 3

261 117 Gångjärn Fe 1 Hel 66

262 25 Hästsko Fe 1 Fragment 63

263 X2 Schakt D Handtag Horn? 1 Hel 37

264 100 Armborstpil Fe 1 Hel 34

265 113 Armborstpil Fe 1 Hel 36

266 55 Dosa Cu-leg 1 Hel 12

267 30 Sölja Fe 1 Hel 21

268 86 Sölja Cu-leg 1 Hel 5

269 83 Knapp? Cu-leg + Fe 1 Hel 10

270 7 Ölhane Cu-leg 1 Hel 75

271 X1 Schakt D Mynt Ag 1 Hel 0,1

272 1 Mynt Ag 1 Hel 1

273 2 Mynt Ag 1 Hel 1

274 4 Mynt Au 1 Hel 1
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Omslagsbild: Spegeln täckt av pulver, dosa,  f.nr 55 
 



Inledning 
 
Materialet kommer från undersökningarna vid Elleholm 2018. 
Föremålen består av järn. 
 
Sammanlagt består fynden av 18 fyndposter. 
 
Oxider 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 2018 Fynd nr: 1 
 Kons nr:  
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-01-18 
Föremål: Mynt 
 
Material: Silver Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       1,09g        Vikt ut:    1,09g Foto: Ja 
 
Behandling:  

 
Myntet är täckt av tunna ljusbruna föroreningar och på några ställen inslag av svartare silversulfid. På 
vissa upphöjda ytor kan metallglans skymtas.  

         
           Myntet före konservering. 
 
Mekanisk rengöring under mikroskop med skalpell och trästicka, för att avlägsna hårdare produkter. 
Tätare oxideringar av silversulfid mjukgörs med EDTA-diNa 1,5%, under mikroskop med mjuk 
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pensel samt trästicka, lättare behandling i ultraljudsbad. Föremålet urlakas från kemikalier med flera 
bad av avjoniserat värmt vatten. Silverytorna justeras något med Goddard’s.  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.  
 

       
Myntet efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr: 2 
 Kons nr:  
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-01-18 
Föremål: Mynt 
 
Material: Silver Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       0,76g        Vikt ut:    0,75g Foto: Ja 
 
Behandling:  

 
Myntet är täckt av tunna ljusbruna föroreningar och på några ställen inslag av svartare silversulfid.  Ett 
par ytliga prickar av koppar(II)klorid noteras, samt några tunna recenta repor. På vissa upphöjda ytor 
kan metallglans skymtas, möjligtvis är myntet något nött.  
 

         
Myntet före konservering. 
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Mekanisk rengöring under mikroskop med skalpell och trästicka, för att avlägsna hårdare produkter. 
Tätare oxideringar av silversulfid mjukgörs med EDTA-diNa 1,5%, under mikroskop med mjuk 
pensel samt trästicka, lättare behandling i ultraljudsbad. Föremålet urlakas från kemikalier med flera 
bad av avjoniserat värmt vatten. Silverytorna justeras något med Goddard’s.  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.  

     
Myntet efter behandling.  
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr: 4 
 Kons nr:  
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-01-18 
Föremål: Mynt, dukat 
 
Material: Guld Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       3,54g        Vikt ut:    3,54g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Myntets metall exponeras över stora ytor, dock finns föroreningar i fördjupningar och kring de 
präglade bokstäverna, Myntet är svagt skevt och har några recenta små repor på bägge sidor. 
 

       
Myntet före konservering. 
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Myntet rengörs mekaniskt under mikroskop med mjuk pensel i 80%-ig etanol, för att avlägsna hårdare 
föroreningar. För att nå något djupare så rengörs ytorna kort med EDTA-diNa 1,5% samt följande 
urlakning i värmt avjoniserat vatten i flera bad. Ytorna justeras lätt med Goddard’s urlakas åter. 
Dehydrering i 95%-ig etanol med följande kontrollerad torkning.  
 
 

         
Myntet efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr: 5 
 Kons nr:  
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Plomb? 
 
Material: Bly Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       3,46g        Vikt ut:    3,35g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålet täcks av tunna föroreningar, dessa är något kraftigare i hålutrymmen samt i fördjupningar. 
 

        
      Plomben innan konservering. 
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Mekanisk rengöring under mikroskop med trästicka och pensel. De ytor som nås är mycket kraftigt 
vittrade och föremålet bedöms vara brandskadat.  Då plombens yttre form endast existerar i det tjocka 
oxid skiktet skulle ett avlägsnade av detta medföra informationsförlust. En kortare behandling med 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 2018 Fynd nr: 7 
 Kons nr:  
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Ölhane 
 
Material: Cu-legering Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       76,44g        Vikt ut:    74,64g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålet är kraftigt korroderat av ett hårt tätt skikt, med inslag av sandkorn. På ölhanens stjärt saknas 
delvis dessa produkter och underliggande ytor är något ojämna, med inslag av koppar(II)klorid. Dess 
skaft är avbrutet och brottytan är av äldre datum. 
 

       
  Hanen före konservering. 
 
Föremålet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för 
att avlägsna hårdare föroreningar. 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 
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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 2018 Fynd nr: 9 
 Kons nr:  
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Plomb? 
 
Material: Bly Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       3,25g        Vikt ut:    3,02g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålet täcks av tunna föroreningar, dessa är något kraftigare i fördjupningar. På ett par mindre 
ställen noteras små genomslag, i dessa syns ett relativt vittrat inre. 
 

         
    Plomben innan konservering. 
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Mekanisk rengöring under mikroskop med trästicka och pensel. I centrum på ena sidan anas en möjlig 
sköld, svagt präglad. Föremålets yttre form endast existerar i det tjocka oxid skiktet skulle ett 
avlägsnade av detta medföra informationsförlust. En kortare behandling med 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 2018 Fynd nr:  
 Kons nr: 25 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Hästsko, del av 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       78,13g        Vikt ut:    61,16g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Hästskon är relativt förorenad med inslag av krustor, några av dessa är kraftigare. Samtliga hål är 
fyllda och brottytan är av äldre datum. 
 

     
Hästskon före konservering. 
 
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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Hästskon efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr:  
 Kons nr: 30 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Sölja 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       24,02g        Vikt ut:    20,82g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Söljans form kan anas under föroreningarna, likaså att underliggande ytor har spridda, jämna krustor. 
 

           
Söljan före behandling.   
 
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. Söljan 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. 
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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.   
 

   
Söljan efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr:  
 Kons nr: 42 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Hästsko, del av 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       147,27g        Vikt ut:    131,33g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Delen av hästskon är förorenad och har varierande krustor spridda över ytorna. Inga hål är synliga och 
det ser ut som ett av dessa har en spik kvar. Strax efter haken är metallen böjd och dess brottyta är av 
äldre datum. 
 

      
Hästskon före konservering. 
 
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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               Hästskon efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr: 55 
 Kons nr:  
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Dosa 
 
Material: Cu-legering (mässing) Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       12,12g        Vikt ut:    11,58g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Dosan är intakt och försluten. Dess ytor har tunna föroreningar och mönster på bägge sidor exponeras, 
samtidigt en textrad på dess kant. Föroreningarna är kraftigare i och kring dess gångjärn. 
 

 
  Dosan före konservering. 
 
Dosan rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för att 
avlägsna hårdare föroreningar. Springan mellan halvorna och gångjärnet rengörs med sticka och etanol 
och en rörelse skapas mellan delarna. Locket öppnas och ett rosa pulver syns i dosa, samt en spegel i 
dess lock med en horisontal spricka. En svag doft av parfym noteras. 
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För att nå något djupare så rengörs ytorna med 80%-ig etanol, där efter med 95%-ig samt lufttorkas. 
Ytorna skyddas med ett tunt skikt av mikrokristallint vax, som poleras in något. Pulvret lufttorkas och 
placeras i provrör märkt :A. 
 

  

Dosan då den just öppnats. Kring 
dess under del står texten: 
 

HOUBIGANT FRANCE 
 

Dosan efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr: 83 
 Kons nr:  
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Knapp, för kniv? 
 
Material: Cu-legering, järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       10,75g        Vikt ut:    9,91g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålets framsida täcks av tunna föroreningar med en viss lägre krustbildning. På flera ställen syns 
en vitmetall som tolkas var en förtent yta på en cu-legering samt en enklare dekor. Undersidan är 
kraftigt förorenad, främst av järnsalter och i dess ytterkant noteras inslag av koppar(II)klorid. 
 

       
    Knappen före konservering. 
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Föremålet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för 
att avlägsna hårdare föroreningar. 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. 
 

       
Detaljen efter behandling. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr: 86 
 Kons nr:  
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Sölja 
 
Material: Cu-legering Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       5,22g        Vikt ut:    5,19g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Söljans ytor är något ojämna och på dess bägge sidor finns ett par mindre genomslag, i dessa skymtas 
en brunröd metall. 
 

       
                  Söljan före konservering. 
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Söljan rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för att 
avlägsna hårdare föroreningar. 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. 
 

         
Söljan efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr:  
 Kons nr: 100 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Armborstpil 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       38,41g        Vikt ut:    33,83g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Pilens ytor täcks av föroreningar och under dessa en relativt hårt korroderad yta, med inslag av lägre 
krustor. Vid dess holk har någon mindre krusta spjälkats loss. Dess holk är helt fylld. 
 

         
Pilen före konservering. 
 
Armborstpilen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Holken undersöks och 
inget avvikande noteras. Efter denna grövre rengöring så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där 
korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär avlägsnas. 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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                                               Pilspetsen efter konservering. 
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Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr:  
 Kons nr: 113 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Armborstpil  
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       40,14g        Vikt ut:    35,54g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålets ytor täcks av föroreningar och under dessa en hårt korroderad yta, med inslag av lägre 
krustor.  
 

 
             Föremålet före konservering. 
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    Konserveringsrapport 
 MJ                                              Rapport id: K18-218 

 
Armborstpilen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Holken undersöks och 
inget avvikande noteras. Efter denna grövre rengöring så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där 
korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär avlägsnas. 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.   
 

 
Pilen efter konservering. 
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    Konserveringsrapport 
 MJ                                              Rapport id: K18-218 

 
Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr:  
 Kons nr: 117 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Kniv/redskap? 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       85,52g        Vikt ut:    64,24g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Föremålet är täckt av relativt kraftiga föroreningar och har en krustbildning kring sin mitt. Man kan 
skönja dess form, inga recenta brottytor finns. 
 

 
         Föremålet före konservering. 
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    Konserveringsrapport 
 MJ                                              Rapport id: K18-218 

 
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.   
 

 
Föremålet efter konservering. 
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    Konserveringsrapport 
 MJ                                              Rapport id: K18-218 

 
Ort/Anläggning: Elleholm 2018 Fynd nr:  
 Kons nr: 120 
Kontaktperson: Mikael Henriksson, Blekinge Museum Datum in: 2018-10-23 
 Datum ut: 2019-03-08 
Föremål: Hästsko 
 
Material: Järn Antal: 1 
 
Mått:  
 
Vikt in:       221,73g        Vikt ut:    192,59g Foto: Ja 
 
Behandling:  
 
Hästskon är förorenad och en har korroderat kraftigt.  Varierande krustor är spridda över ytorna och en 
viss spjälkning i materialet noteras. Inga hål är synliga och det ser ut som ett av dessa har en spik kvar. 
Dess ena lång sida är skadad. 
 

          
Hästskon före konservering. 
 
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 
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    Konserveringsrapport 
 MJ                                              Rapport id: K18-218 

 
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint 
vax i pastaform.   
 

 

 

Hästskon efter konservering. 
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Bilaga 5 – Projektrapport Marinarkeologiska sällskapet 
MAS-projekt Elleholm 26-29 juni 2018 

Sammanfattning 

 
Foto Sofia Månsdotter, Sydöstran. 

 

MAS, Marinarkeologiska sällskapet, är en ideell förening med medlemmar i Sverige, 

Danmark, Norge och Finland. Ett av föreningens syfte är att genomföra projekt med 

marinarkeologisk anknytning, där medlemmarna aktivt deltar för att umgås och utbyta 

erfarenheter. 

 

Under sista veckan i juni 2018, 16/6-29/6 genomförde Marinarkeologiska sällskapet ett 

projekt vid ön Elleholm belägen i Mörrumsåns nedre del. På ön har det funnits en stad samt 

en borg under medeltiden, och syftet med projektet var att se om det fanns lämningar i vattnet 

runt ön från denna tid. Delar av ön Elleholm har undersökts arkeologiskt av Blekinge 

museum, se: 

 

file:///C:/Users/10100/Documents/Mickes%20egna/Filer/Filer/Mina%20dokument/Dyk/MAS

-projekt/MAS%202018/Kartor%20till%20Micke%20Björk/2017-

11%20Projekt%20Elleholm%202016.pdf 

 

Inkvartering av deltagarna skedde i Kommunals stuga vid Svanevik i Karlshamn, cirka en mil 

ifrån Elleholm. 

Det var 18 personer anmälda till projektet och ytterligare två tillkom vilket gjorde att 20 

personer var involverade. Av dessa var det 14 som dök. 

 

Ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av projektet är Mikael Björk  

file:///C:/Users/10100/Documents/Mickes%20egna/Filer/Filer/Mina%20dokument/Dyk/MAS-projekt/MAS%202018/Kartor%20till%20Micke%20Björk/2017-11%20Projekt%20Elleholm%202016.pdf
file:///C:/Users/10100/Documents/Mickes%20egna/Filer/Filer/Mina%20dokument/Dyk/MAS-projekt/MAS%202018/Kartor%20till%20Micke%20Björk/2017-11%20Projekt%20Elleholm%202016.pdf
file:///C:/Users/10100/Documents/Mickes%20egna/Filer/Filer/Mina%20dokument/Dyk/MAS-projekt/MAS%202018/Kartor%20till%20Micke%20Björk/2017-11%20Projekt%20Elleholm%202016.pdf


 
 Elleholm, Eniro                                               Nabben, Eniro  

 

 

 

26 juni. 

Samling och genomgång av projektets upplägg. Mikael Henriksson och Jimmy Juhlin från 

Blekinge museum beskrev platsen och dess historia. Efter lunch fick vi en guidad tur på plats 

av Mikael Henriksson och Jimmy Juhlin.  

Efter Elleholm åkte vi till Mörrumsåns mynning, Nabben, för att gå igenom förutsättningarna 

inför morgondagen, då tisdagens dykningar startar där.  

 

 

27 Juni. 

Samling vid Nabben och genomgång av dykningarna. MAS hade lånat in två båtar vid namn 

Svarten och Brum av den lokala dykarklubben SSDK (Sydkustens sportdykarklubb) och dessa 

fanns på plats. Avsikten med dykningarna var att se om det fanns spår från en lastage-plats i 

området. Då mynningen i Mörrumsån är för grund för att större fartyg med last till staden 

Elleholm ska kunna passera bör de ha lastats om till mindre fartyg och förhoppningen var att 

finna den. 

12 dykare dök från båt vid Västra Åskärvet och sökte av vattnet däromkring och två dykare 

dök från Nabben, västlig kurs. Resultatet var magert, inga lösfynd men ett större stycke flinta, 

tolkat som ballast. Samtidigt som dykarna var i vattnet berättade ortsbefolkningen att det 

hittats slagen flinta på Nabben samt tre trä-vrak med flinta som ballast. Andra fynd såsom en 

eventuell spjutspets inrapporterades, se dykrapport. 

 



Efter lunch förflyttade vi oss norrut till Elleholm och genomförde dykningar direkt syd om 

bron. I området fanns det en muntlig tradition om trä-vrak. Under färden registrerades en 

eventuell pålspärr av ekolodet vid norra änden av ön belägen i mynningen av ån. 

Dykarna dök i sydlig riktning från bron ca 15 minuter med strömmen mitt i åfåran, vände in 

ett par meter mot stranden österut och västerut och simmade norrut tillbaks mot bron. 

Inventeringen gav tre olika vrak samt mycket lösfynd av varierande karaktär såsom keramik, 

porslin, flaskor, ammunition med mera. Se dykrapporter.  

 

28 juni. 

Samling vid bron för transport av utrustning till norra delen av ön, där borgen låg under 

medeltiden. Östra och norra delen av ön delades in i fem delar som inventerades av dyk-lagen. 

De sonderade botten med metallstavar samt gjorde visuella iakttagelser. Fynden består av 

flera spetsiga pålar vilka tolkas som pålspärrar, alternativt kaj-konstruktioner, rotfasta stubbar, 

tegel, keramik samt odefinierade stenkonstruktioner, se dykrapporter. Ett dykpar försökte 

simma runt den norra delen av ön men hindrades tidigt av nedfallna grenar. Även östra sidan 

av ån inventerades, dock utan fynd. Vid en senare undersökning hittades flera mo-ringar där. 

Cirka 75 meter norr om bron fann ett dyk-par en stor ansamling keramik såsom tallrikar, fat 

och trefotsgrytor blandad med sten i ett avgränsat område. Både sten och keramik bör ha 

deponerats där samtidigt, och eventuellt kan keramiken vara lokalt tillverkad då det finns 

lättillgänglig lera i ån. 

 

Efter lunch flyttade vi ner till södra delen av ön och undersökte de vrak som tidigare hittats, 

vilka visade sig vara fyra trä-vrak samt en plast-eka. Även å-fåran mellan vraken och bron 

undersöktes samt delar av fynden fotograferades, se dykrapporter.    

Efter avslutade dykningar hemfärd till boendet. 

 

 

29 juni. 

Avslutning av projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dykrapporter från MAS-projekt Elleholm 2018 

 

MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-27 på fm  

Dykteam:   Marie Johnsson och Marco Ali 

Dykområde:  Utanför Nabbevägen.  

Fyndplats:  Utanför Nabbevägen. Västerut utifrån dykstartpunkten. 

Fynd:  Flinta 

Beskrivning:  Stor flint-sten.  

Kommentar:  Kan vara del av en ballast. 

 

Foto Marco Ali 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-27 på fm  

Upphittare:  Sture Christiansson. Tel 0702 47 48 45. Nabbevägen 165-3  

  Intervjun  gjord av Maya Wright-Schmidt  

Fyndplats:  Spjutspetsen hittad vid den gamla kommunalägda badplatsen längs 

  Nabbenvägen, vid inloppet av Mörrumsån, på fastlandssida. Låg på 

  strandkanten. 

Grönsten, på Nabbevägen 165, ett par meter över strandkanten i 

trädgård. 

  Knacksten: Bakom huset på Nabbevägen 165-3. 

Flinta. På ön utanför Nabbevägen 165-3. Vid ett vassbevuxet inlopp till 

en djup vik finns, enligt Sture, stora mängder flinta. Se bild, 

vassområdet bakom dykbåten. 

 

Foto Maya Wright-Schmidt 

Fynd:  Spjutspets Grönsten Knacksten Flinta, grå färg 

  

Beskrivning: Spjutspets: Längd 15 cm, bredd 3,5 cm. spjutformad. Metallskodd med 

trä inuti. Metallen silvrig eller korroderad. Grönsten: Längd 11 cm, 

bredd: 65 cm. Knacksten. Sandfärgad. 7 cm i diameter. Rund i formen. 

Flinta. 4,5 cm x 4 cm. Avslag. ena sidan natur, andra sidan huggen. 

Kommentar:  Fynden hittades för många år sedan och har visats för Mikael Dahlin på 

  Kalmar museum. 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-27 på fm. 

Intervju med:  Edgar Karlsson, tel 045451674 gjord av Maya Wright-Schmidt 

  Elna-Lill Gustavsson, Nabbevägen 126 

Fyndplats: Rakt ut från stranden vid det gula huset på Nabbevägen 126, utanför 

stenbumlingarna som sträcker sig ut från stranden. Edgar pekade ut 

platsen. Mitt emot, i inloppet till Mörrumsån, ligger en ö med ett litet 

rött vakthus. 

Fynd:  Tre vrak fyllda med flinta-stenar 

Beskrivning: Tre vrak med flinta-stenar har iakttagits utanför Elna-Lill Gustavssons 
strandtomt på Nabbevägen 126. Edgar Karlsson, som är granne, har 
vuxit upp i området och berättar att han som barn brukade kunna gå på 
vraklämningar som var fyllda med stora flinta-stenar. Han vet inte hur 
stora de är men estimerar att de synliga lämningarna kan ha varit  fem 
meter långa. Idag tror han att endast flinta-stenarna är synliga. En 
flinta-sten som låg uppe på land var ca 30 cm i diameter. 

 
Förhållanden:  Vid lågvatten kan man, enligt Edgar, gå på vraklämningarna och se 

stenarna   från ytan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-27 på fm 

Dykteam:  Jan-Erik Andersson och Göran Peterson 

Fyndplats:  Östra fastlandssidan vid inloppet till Elleholm, norr om södra ön. 

Fynd:  Uppstående träpålar 

Beskrivning:  Ekolodet indikerar uppstående träpålar under vatten. 

Kommentar: Vidare undersökning krävs för att fastställa om det rör sig om pålspärr, 

vrak, fiskeanläggning eller något annat. 

 

 

Karta Eniro 

Vi dykning på platsen 11 juni 2018 av Mikael Björk och Janne Andersson visade det sig att utslaget på 

ekolodet var en naturlig stenformation. 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM        

Datum:  2018-06-27 på em 

    

Dykteam:   Sven Berglöf, Mats Fält och Nino Erlandsson 

                                                            

Dykområde:  Elleholms sydöstra sida.   

    

Fyndplats: Vid kyrkan på Elleholms östra sida. Cirka 5-6 meter ut i vattnet. Ligger 

intill en kabel som går till kyrkan för uppvärmning från vatten i ån. 

Fynd:  Vrak, keramik-skärvor, tegel och trefotsgryta 

Beskrivning: Bordläggning riktad nedåt. Två bord, 20 cm långa och 2-3 cm tjocka. 4-5 

spant, 10 cm i fyrkant. 10-15 cm avstånd från mellan spanten. 

Klinkerbyggt. 

  Stor flintasten. Cirka 20x12x8 cm. Troligtvis barlast. Låg på botten en 

  halvmeter från vraket. 

  Längs åbanken hittades mängder med krukskärvor och tegel en 

trefotsgryta   hittades i åns mittfåra, närmare bron till. 

Förhållanden:  Dy, dålig sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-27 på em.      

Dykteam:  Björn Dahrén och Jan-Erik Andersson 

Dykområde:  Söder om Elleholm 

Fyndplats:  Vrak söder om Elleholms södra udde, tegel i vattnet vid herrgården. 

Fynd:  Vrak, Tegel 

Beskrivning: Två bord stack upp cirka 40 cm.  Storlek cirka 20 x 4 cm. Troligtvis 

kravellbyggt fartyg. Kraftigt timmer 6 x 6 tum. Löst sediment. Se skiss 

nedan, högra sidan. Södra röda markeringen på kartan 

Tegel hittades i vattnet vid herrgården. Taktegel, s k munk- och 

nunnetegel, storlek 27 x 8 cm. Se Björns skiss nedan, vänster sida. Norra 

markeringen på kartan 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-27 på em.  

Dykteam:  Christian Strangemark och Rie Strangemark 

Dykområde:  Östra Elleholm, söder om bron. 

Fyndplats:  Söder om bron på ca 3.6 meters djup, 6-7 meter österut från ett 

  dött träd som hänger ut i ån. 

Fynd:  Träfat. 

Beskrivning:  Diameter 40 cm, 3-4 cm tjockt. 

Kommentar:  Kan vara ett tunnlock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:   2018-06-27 på em  

Dykteam:   Sven Berglöf, Mats Fält och Nino Erlandsson 

Fynd:  Fyra bord-gångar. 

Fyndplats:  Öster om kyrkan, på fastlandssidan. Söder om bron intill en brygga. 

Beskrivning:  Fyra bord-gångar, cirka 2 meter långa och 10 cm breda, i uppstående 

läge. Två tunna spant på undersidan, cirka 3-4 cm breda. Klinkerbyggd. 

Kommentar:   Troligtvis en eka 

Förhållanden:   Dy, dålig sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:   2018-06-27 på em  

Dykteam:   Robert Lundberg och Gunilla Kuhner 

Dykområde:  Längs Elleholms östra strand, från bron till ca 70 meter söder därom. 

Fyndplats:  70 meter söderut från östra bron längs Elleholm 

Fynd:  Keramik  

Beskrivning:   Ett 30 cm stort fat med gul dekor. Handtag till trefotsgryta. Vit skärva 

med blå dekor på utsidan, kan vara del av en potta. Rött lergods med 

dekor på insidan, flat, troligtvis ett fat. Rött lerkrus uppskattningsvis 20 

cm högt.  

Kommentar:  Gott om keramik-skärvor i dykområdet. 

Förhållanden: Brant plan lerkant längs Elleholms östra sida. Djupet på platsen ca 1 - 

2,5 meter. 

 

Foto Gunilla Kuhner                               

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:   2018-06-27 på em      

Dykteam:   Marie Johnsson och Marco Ali     

Dykområde:  Från bron på östra fastlandssidan, och ca 50 meter söderut. 

Fynd: Lerfat, glasflaska, keramik-skärvor, lergrytor (äldsta) troligtvis 1600-

tal.Ammunition. Föremål liknande en blytacka och modernt skrot. 

Bottenfast påle 

Beskrivning:  Fyrkantiga flaskor (schatull). Liknar de som hittats på Jutholmsvraket. 

  Gryta i två delar. Fat med mönster.  

  Modernt skrot. Eternit. byggtegel.  

  Lerkärl i typ flaska med ett öra, 20-22 cm höga av Holländsk typ.  

  Glasföremål i form av flaskbotten utan stämpel. 

Föremål som ser ut att vara en blytacka. Påminner om dykvikter. 

Mycket tung. Cirka 20 cm lång, 8 cm tjock.  

Ammunition påträffades under bron. Hylsor där vissa hade spetsen 

kvar. Spetsen var lite ärgad. 

  Markering av en bottenfast påle drygt 50 meter söder om bron intill en 

  brygga. Kan vara en del av brygga.  

  4-5 stora keramik-fat i strandkanten. 

  Lodrät lervägg längs åkanten. Kan vara utgrävt. Djupet i ån är 4-5 meter.  

Kommentar:  Leran lämpar sig för krukmakeri. Kanske har det legat ett krukmakeri 

här. 

Förhållanden:  God sikten på djup större än 20 cm. Botten består av blålera och sten. 



  

  

Foto Marco Ali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på fm.  

Dykteam:  Robert Lundmark och Gunilla Khuner 

Dykområde:  Norra Elleholm kring borg-öns norra sida.  

Fyndplats:  Ca 50 meter norr om borg-ön på vänstra fastlandssidan av ån. 

Fynd:  Stenparti 

Beskrivning: Stenparti i vattnet nära vassen. Stora stenar, från en meter och större i 

diameter. En del släta, andra med vassa kanter. 5-10 stycken. Kan vara 

en stenmur som sträcker sig ut i ån mot 5-6 meters djup. Inga fynd av 

intresse längs västra sidan av ån. 

Förhållanden:  Dy, sand, 2 meters visibilitet. 

 

 

 

 

 



 

Indelning av dykområden            Karta över Elleholm 1897 Åke Mathiesen 

 

 

MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på fm 

Dykteam:  Jörgen Eriksson och Björn Dahren 

Dykområde:  Norra Elleholm kring borgens nordöstra sida. Dykområde 1 

Fynd:  Inga fynd. 

Beskrivning:  Sonderat området och mätt djupet med sonderingsjärn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på fm 

Dykteam:  Marie Jonsson och Nino Erlandsson 

Dykområde:  Norra Elleholm kring borgens nordöstra sida. Dykområde 2 

Fynd:  3 stora stående stockar med spets och stora stenar. 

  4 stubbar 

  Pilbåge alternativt fiskespö. 

  1 Tegelsten 

Beskrivning: 

Tre stora stockar stående med spets uppåt, omkullvräkta, och stora 

stenar hittades 5-10 meter ut i ån (position saknas, plats markerad). 

Stockarna var 18 cm i diameter och drygt en meter långa ovan 

sediment. Spetsen var 50 cm lång. Tre meter såder därom hittades den 

första stubben. Liten stock med avrundad topp låg en meter därifrån 

västerut. Pilbåge alt fiskespö låg vid strandkanten mellan dykområde 2-

3. In-skårning i toppen, för att linda tråd runt. En tegelsten hittades på 

västsidan i lerbanken. 3-4 st rotfasta stubbar. 

Förhållanden:  Sediment. Nära stranden kan man sticka ner armen till axeln. Mjuk 

leraktig   dy. Ju längre ut man kommer i å-fåran ju kompaktare blir det. På 

  fastlandssidan sand på botten, ingen lera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på fm 

Dykteam:  Ellen Ingers och Marco Ali 

Dykområde:  Norra Elleholm kring borgens nordöstra sida. Dykområde 3 

Fynd:  Träkonstruktion. Stockar. Tegel. Planka 

Beskrivning:  Där området med tegel-lagret börjar hittades en träkonstruktion och 

stora   stockar. En var fyrkantig med platt topp. 80 x 10 x 10. Planka med hål 

 

  

  

Foto Marco Ali 

 

 

 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på fm 

Dykteam:  Christian Strangemark och Rie Strangemark 

Dykområde:  Norra Elleholm kring borgens nordöstra sida. Dykområde 4 

Fynd:  5-6 stockar med spets. 

  Rotfast stock 

Position:  56 gr 10.024 14 gr 45.164.  5-6 meter ut i vattnet och 4,5 meters djup. 

Beskrivning:  5-6 stockar med spets på 4,5 meters djup. Sticker ut ur dyn. 

  Rotfast stock hittades söderut, norr om den igen-täckta vallgraven på 2 

  meters djup. Utanför en ras-kant. 

 

 

 

 

 

MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på fm 

Dykteam:  Mats Fält och Göran Peterson 

Dykområde:  Norra Elleholm kring borgens nordöstra sida. Dykområde 5 

Fynd:  Bearbetad sten 

  Tegellager i kanten mot borg-öns norra sida. Som en mur med tegel och 

  sten. 2 meter brett område. Platta huggna stenar. 

  Förefaller vara någon slags flat häll under leran (nedstick med järnspett) 

  närmare dykområde 4.  

Position. Flat häll lokaliserad på latitud/longitud 56 grader 10,025/14 grader 

45,162, På två decimeters djup 2 dm djup. Sten på 2x 1 meter. 

Beskrivning:  Grå bearbetad sten, okänd bergart (ej flinta). 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på fm  

Dykteam:  Sven Berglöf och Marco Ali 

Dykområde:  Längs östra sidan av Elleholm, norr om bron. 

Fyndplats: Söder om Dykområde 1, på östra sidan av ön. Ca 75 meter norr om 

Elleholms-bron. 

Fynd:  Keramik 

Beskrivning:  Lager med keramik över ett större område. Trefotsgrytor, flaskor, 

  keramik-fat, skärvor, mm 

Kommentar:   Mycket keramik blandat med sten, bör ha deponerats vid samma 

tillfälle. 

 

Foto Marco Ali 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på fm  

Dykteam:  Jan-Erik Andersson och Mika Andersson 

Dykområde:  Norra Elleholm norr om borg-ön på fastlandssidan.  

Fynd:  Inga fynd.  

Beskkrivning:  Fyndtomt, 7 meter som djupast. 

Förhållanden:  Lera på botten. Rak ler-kant som stupar ner i ån. 

 

 

 

 

 

MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på em.  

Dykteam:  Christian Strangemark, Rie Strangemark och Nino Erlandsson 

Dykområde:  Dyk på eftermiddagen längs ån. Oklart exakt var. 

Fynd:  Keramik-fat 

  Flertal glasflaskor. 

Beskrivning:  Ett keramik-fat med flera centimeter tjock kant. Diameter cirka 30 cm. 

Synlig   stämpel med tryck "R2".  

  Glasflaskor med tunna halsar och mjuka former i vitt och grönt. 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på em  

Dykteam:  Göran Petersson och Mika Andersson 

Dykområde:  Från bron ca 50 meter norrut på fastlandssidan.  

Fynd:  Inga fynd att rapportera. 

Längre norrut längs östra stranden av Mörrumsån fann Christian Strangemark och Rie Strangemark 

flera mo-ringar när de paddlade i området 2018-06-29 

 

Foto och karta Christian Strangemark 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på em  

Dykteam:  Sven Berglöf och Mats Fält 

Dykområde:  Vrak söder om Elleholm.  

Fyndplats:  Ca 20 meter söder om det större vraket som samma dykteam 

rapporterade   om den 27/6. 

Fynd:  Fyra bord. Se även dykteamets rapport den 27/6.  

Beskrivning:  Spetsgattat, förefaller vara babordssidan.  

  Svens skiss (ritad under vatten). 

 

 

 

Kommentar:  Troligtvis en roddbåt.  

Förhållanden:  Silt och dy, mycket bråte. 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på em.  

Dykteam:  Gunilla Khuner och Robert Lundberg 

Dykområde:  Fotografering av Mörrumsån söder om Elleholmsbron. Dyk på e.m. 

Fyndplats:  Söder om Elleholmsbron längs kanalens båda sidor. 

Fynd/plats:  Glasflaska ca 20 meter söder om bron på fastlandssidan. 

  Spetsig påle ca 50 meter söder om bron på fastlandssidan. 

  Trefotsgrytor, lerskärvor och ett keramiköra ca 30-40 meter söder om 

  bron på Elleholm. 

Beskrivning:  Glasflaska, botten med djupt inåtbuktande valv. 

Spetsig påle, lösfynd som låg på botten. Längd cirka 75 cm, diameter 

cirka 10 cm, spets cirka 20 cm. 

  

Foto Gunilla Kuhner 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på em. 

Dykteam:  Björn Dahrén och Jörgen Eriksson 

Dykområde:  Söder om Elleholm. N 56 09 638  E 014 44 954  

Fyndplats:  Ca 50 meter syd om Elleholm (exakt position har tagits av Jan-Erik 

  Andersson). Utbredningsområde cirka 40 meter.  

Fynd:  Större vrak. Se även dykrapport 20180627. 

Beskrivning: 20 x 4 cm bordläggning. Vrakvirke  6,5 meter långt, 7,5 x 10 cm. Stockar 

på 16-20 cm x 10 cm. Kan vara balk/spant. Se även mått enligt skiss 

gjord av Björn i dykrapport den 27/6 em. 

Kommentar: Förefaller vara kravellbyggt. Enligt lokalbefolkningen ska vraket vara en 

gödsel-pråm som sjönk på 1960-talet. 

Förhållanden:  Språngskikt på två meter. God sikt på botten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS-PROJEKT ELLEHOLM 

Datum:  2018-06-28 på em  

Dykteam:  Marco Ali och Marie Johnsson 

Dykområde:  Vrakområde utanför kyrkan. Rakt österut. 

Fyndplats:  N 56 09 760  E 014 45 079 

Beskrivning:  Område 12 x 5 meter. 2 olika vrak.    

Vrak 1: Fragmenterat. Skrovsida 100 x 80 cm. Spant är 10 cm tjocka. 

Varierande bredd mellan 12-18 cm. Mellanrum varierande 10 - 26 cm. 

Dymlingar 3 cm i diameter. Bordläggning ca 2,5 cm tjock. 

Innergarneringen ca 2.5 cm tjock. Bredd på innergarneringen är 29 cm. 

Okänt hur breda bordläggningsplankorna är, men de är breda. Riktning 

335 grader, vinkelrätt från stranden. En Rörstrandskanna står på vraket. 

Märke Svala. 3 meters djup. 

Vrak 2: ligger ovanpå Vrak 1. Ännu mer fragmenterat vrak. Bara några få 

delar. Några spant. Ett V-format spant och ett par andra som ligger ett 

par meter därifrån. Klinkbyggt. 3 meters djup. Dimensionen är 8 x 8 cm.  

Kommentar:  Det ligger ett träd utanför som tillsammans med vraken samlar upp 

skräp. 



 

Foto Marco Ali 

 

 

 



Geologin i södra Mörrumsån och dess mynning. 

Av: Nino Erlandsson den 7 juli 2018 

Mina observationer täcker två delar av Mörrumsån, den ena delen nere vid Elleholms hovgård och 

den andra delen just runt Slottsruinens första vallgrav, norra delen av ön.  

När man dyker ner i Mörrumsån läger man märke till det skiktade vattnet mellan det söta lagret som 

ligger över en saltkil som tränger upp från havet. Detta gör så att sikten är väldigt klar i 

bottenvattnet, vilket indikerar ett rörligt vatten som snabbt kan förändras beroende på 

havsnivåhöjden och därför inte optimal för sedimentering. Saltkilen kändes av så högt som till 

Elleholms slottsruin. När man tittar på sedimentet kan man snabbt se att vattnet rör sig med ganska 

starka strömmar i detta område, i alla fall periodvis.  

 

På åns östra sida ser vi en brant vägg rakt ner med stora tydliga fält av glacial lera och väldigt lite 

deposition, man kan dock se att på skyddade områden eller områden med nedfallet virke ansamlas 

mycket dy och organiskt material. Man kunde inte direkt se någon skillnad på väggens struktur på 

dom olika dykställena. Däremot om man följer väggen ner till åns max djup, så ligger det ett tunt 

lager av dy som täcker hela åns botten. Börjar man gräva i det ser man en tydlig skillnad mellan den 

övre delen som ligger nära slottsruinen och den lägre delen som ligger nära håvgården. I den övre 

delen ligger det ett stort lager av sand över den glaciala leran vilket ger en stark indikation att 

strömmarna på detta ställe inte varit lika starka här som på den nedre delen där man inte återfinner 

sanden utan mer en direkt kontakt med den glaciala leran.  

Flyttar man sig från öster till väster i ån så blir det gradvis grundare, strukturen på den västra banken 

skiljer sig inte åt mellan dom två olika dykställena utan man ser en hög rik deposition av dy blandat 

med organiskt material. Högst upp på den västra banken kan man i princip köra ner armen till axeln 

utan något motstånd, det indikerar ett skyddat område med en inte allt förstora påverkningar från 

det strömmande vattnet. Ju längre ut i mitten du rör dig desto mindre dy kan du hitta utan det blir 

mer och mer kompakt. 

Ibland kunde man hitta en större sten som låg ytligt på sedimentet i nära slottsruinen men dessa 

kändes inte som dom kommit dit naturligt utan mer med hjälp av en mänsklig kraft, särskilt då de 

hittades närheten av arkeologiska fynd. Längre ner blev det mer stenrikt, men också här kan man 

ifrågasätta om det var efterlämningar från mänskliga aktiviteter genom åren.  

Vi gjorde även ett dyk i havet utanför Mörrumsån där kunde man se en stereotypisk havsmiljö med 

stora ålgräsängar omblandat med stora stenar i rödgranit och basalt vilka antagligen har flyttats dit 

med isarna under istiden. Vi dök runt en liten holme som heter västra Åskärvet, där kunde man se en 

väldig varians i bottentyp. Utanför den norra delen av holmen finns en mycket finkornig sand medan 

när man kommer en bit söder om holmen förändras sanden till en mycket grövre typ. Dyker man en 

bit bort från holmen på den norra sida ser man en stor aktivitet av infauna och en mer lerig sand som 

resultat av detta. Nordväst om holmen kommer man på en stor ficka av svavel där botten antagligen 

under en längre tid har varit syrefri. Vad detta beror på vet jag inte då dom andra ställena runt 

omkring visar inga indikationer på en låg syrehalt i vattnet. En tanke på detta fenomen kan vara att 

på grund av en algmatta som ligger över tas det mesta av syret som skulle ha kunnat komma till 

botten, vilket resulterar i att infaunan inte klarar av förhållandena på detta ställe. Antagligen finns 

det inte heller några speciella strömmar att prata om i detta område om denna algmatta kan ligga 

kvar så pass länge att resultatet blir detta.  

 



Slutsats  

Mörrumsån verkar vara väldigt flexibel beroende på årstid och influenser från havet men har en stark 

sedimentation på den västra sidan av ån. Havet runt västra Åskärvet är stereotypiskt för grunda 

havsmiljöer med en blandad varians av sediment beroende på hur skyddat eller hur mycket infunna 

som lever i det.   

 

 

 

Sammanfattning av projektet. 

 

Som helhet får projektet anses vara lyckat, vi har haft ett mycket gott samarbete med Blekinge 

museum och massmedia har varit på plats med de lokala tidningarna, vi har sänt tre gånger i 

radio samt figurerat i lokal-tv. 

Dykningarna har fungerat bra och fyndmaterialet har överträffat förväntningarna med fyra trä-

vrak av varierande karaktär, troliga lämningar från borgen samt mycket lösfynd som spänner 

över ett långt tidsspann.  

Nino Erlandsson, geologistudent, har gjort en sammanställning av bottensedimenten på de 

olika dykplatserna. 

 

Då vi endast undersökt området visuellt utan att bärga eller närmare kunna undersöka fynden, 

väcker det flera frågor. 

 

Det vore av allmänt intresse att undersöka vraken närmare för att få en bättre uppfattning om 

längd, ålder, byggnadssätt, last samt förlisningsorsak. Detta kräver då ingrepp i vraken i form 

av dendrodatering samt eventuellt slamsugning med ejektorpump.  

 

Vidare skulle en noggrannare inventering av lösfynden i åfåran ge en god uppfattning om vad 

som deponerats samt när de deponerats och om när staden var mest aktiv.  

 

Vid borgen vore det önskvärt att datera de spetsiga stolpar som kommit i dagen samt de 

konstruktioner på den östra och norra delen som eventuellt är delar av borgen. Även detta 

skulle kräva en slamsugning med ejektorpump. 

 

Ett sedimentprov i Mörrumsåns utlopp kan ge en indikation om vattendjupet under 

medeltiden och kanske bekräfta/avslå tanken på en lastageplats. 

 

 

Ett möjligt scenario är att MAS genomför en uppföljning av projektet och fördjupar sig i de 

ovan nämnda lokalerna, i samarbete med Länsstyrelsen, Blekinge museum och Lunds 

universitet. Samarbetet skulle kunna vara av samma struktur som HUMA-projektet på 

Gotland. 

http://www.magotland.se/ 

 

 

Mikael Björk 

dykkonsult@gmail.com 

http://www.magotland.se/
mailto:dykkonsult@gmail.com


 



 



 
Rapportserie 2019 

Blekinge museum 

 

 

2019:1 Arkeologisk förundersökning i Sölve 2018. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kom-
mun. 

 
2019:2 Ekipagekontoret, byggnad 212 – renoveringen 2018. Karlskrona socken, Karlskrona 
kommun. 
 
2019:3 Dokumentation av gårdsbyggnad, kv. Borås 6, Karlshamn. Karlshamn socken, 
Karlshamn kommun. 
 
2019:4 Arkeologisk utredning inför anläggande av VA-ledning i Mörby. Mjällby socken, 
Sölvesborgs kommun. 
 
2019:5 Forskningsgrävning Sjöborg och Elleholm 2018. Elleholms socken, Karlshamns 
kommun. 
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