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Bakgrund
Länsstyrelsen gav senhösten 2019 Blekinge museum i uppdrag att utreda de arkeologiska
förhållandena inom fastigheten Droppemåla 1:87 i Ronneby kommun (fig.1). Utredningsområdet för arkeologisk utredning steg-2 utgjordes av ett ca 113.000 m2 stort
markområde som berördes av planer på nybyggnation för bostäder (fig.2). Den arkeologiska utredningen genomfördes i enlighet med länsstyrelsens beslut i ärendet 431-53332019. Utredningens fältfas utfördes under december 2019 samt under våren 2020. Föreliggande rapport utgör en redovisning av utredningens resultat.

Fig. 1 – Droppemåla markerat med svart stjärna på Översiktskartan

Undersökningens syfte
Enligt Länsstyrelsens förfrågningsunderlag syftade utredningen till att ta reda på om
fornlämningar berördes av aktuella byggplaner. Resultaten skulle ligga till grund för
myndighetens fortsatta hantering av ärendet liksom exploatörens planering av byggprojektet. Arbetet inriktades i första hand på det område som skulle hysa framtida byggnader, och mer indirekt på övrig del av planområdet (fig.2). Målgrupper för resultaten
angavs i första hand som länsstyrelsen och Ronneby kommun samt indirekt för exploatören. Återkommande kontakter med kommun och Länsstyrelse skedde under fältfasen,
så att underhandsbesked kunde ges beträffande preliminära resultat redan innan rapportarbetet påbörjades.
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Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet vid Droppemåla ligger omkring 4 km rakt söder om Ronneby tätort.
Inom området skiftar miljön mellan öppen, tidigare odlad hagmark i väster och skogbeklädda höjdlägen och urberg i öster. Höjdnivåerna varierar mellan 3 och 20 m.ö.h. Inom
planområdet utgörs bergarten främst av granit. Jordarten skiftar mellan morän och postglacial sand, och längst i söder finns partier med gyttja. Byns havsnära läge är påtagligt,
och närmaste strandmiljö ligger endast 200 m. väster om området. Kuststräckan härifrån
och västerut utgör det som av tradition brukar benämnas Ronneby Vara (Beijer 1987
s.395 ff.).

Fig. 2 – Utredningsområden och schakt markerade på Ortofoto 62F 2bN Ronneby

Innan arbetet påbörjades fanns det inga registrerade forn- eller kulturlämningar varken
inom det aktuella planområdet eller inom utredningsområdena (fig.2). Strax norr om
planområdet ligger ett par registrerade boplatser i exponerade söderlägen i den öppna
terrängen (RAÄ Ronneby 106:1 resp. 107:1). Öster om området finns även uppgifter om
möjliga stensättningar i anslutning till en äldre strandvall (RAÄ Ronneby 122:1). I den
kringliggande bygden finns ett flertal kända boplatser från mesolitisk såväl som neolitisk
tid. De mer grundligt dokumenterade och delvis undersökta är Havtäppan (L1979:6780
resp. L1979:6360) väster om Bussemåla samt Fornanäs (L1979:3280 resp. L1979:3654)
vid den närbelägna Ronnebyåns dalgång (Henriksson 2019).
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Droppemåla omtalas första gången 1471, då som Drapemala (Hallberg 1990 s.45). Vid
slutet av Dansktiden fanns här en brukare av en kronogård (Skansjö et al 2007).
Det enskilda hemmanet för Droppemåla börjar redan under sent 1800-talt att splittras
upp och exploateras för bebyggelse. Det som slutligen återstår av brukningsenheten
avyttras till Ronneby kommun under 1960-talet, varefter mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader så småningom rivs. Åtskilliga spår finns i terrängen efter denna sista fas i
form av exempelvis husgrunder och stenmurar.

Fig.3 – Utredningsområdet innan sökschaktningen. Fotografi mot NV.

Tillvägagångssätt
Arbetet med den arkeologiska utredningen delades upp i tre huvudfaser. Av praktiska
skäl inleddes uppdraget med den arkeologiska sökschaktningen 2019-12-17 (fig.3). Detta
följdes av kart- och arkivstudier under vintern 2020 och avslutades med ett kompletterande inventeringsskede under våren samma år.
Den arkeologiska sökschaktningen gjordes med grävmaskin och kompletterande rensning utfördes för hand. Parallellt med detta arbetsmoment skedde även metalldetektering inom det planerade exploateringsområdet. Schakt och fynd mättes in med GPS och
övrig dokumentation utgjordes av beskrivningar och digitala fotografier.
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Den byråmässiga inventeringen kompletterades med framställande av digitala kartöverlägg för relevanta historiska kartor (bilagor 2a-f). Härvid excerperades information som
bedömdes relevant att följa upp under den avslutande fältfasen. Denna utfördes som en
serie av besiktningar med avsikt att testa hypoteser om kulturmiljöns potentiella lämningar. Under dessa avslutande inventeringar mättes synliga spår in med RTK av Niclas
Olsson, Blekinge mätservice. Vid rapportarbetets slut registrerades de lämningar som
bedömdes vara mest relevanta i RAÄ:s fornminnesregister (bilaga 1b resp. 2f). Inventering av kulturväxter gjordes av landskapsarkitekt Katharina Henriksson. Metalldetektering utfördes av Jonas Paulsson, Kula AB och konserveringsarbetet av Max Jahrehorn,
Oxider AB.

Fig.4 – Lägenhetsbebyggelse L2020:9050 fotograferad mot SV.

Resultat
Den utförda kartanalysen speglar väl en bebyggelsehistorisk utveckling, och den har
förtydligats genom fältarbetets olika delmoment. Att döma av det äldre kartmaterialet
låg brukningsenheternas byggnader samlade till en yta som tangeras av exploateringsområdets sydligaste del, och denna gårdstomt har registrerats som L2020:9051 (bilaga 1b
resp. bilagor 2a-f). Under 1800-talets början expanderar bebyggelsen i sydvästlig riktning, och vid tiden för Laga skifte 1884 har den äldre bytomten slutligen gått över till att
användas som åkermark. I sydväst och söder finns härefter hemmanets samlade byggnadsbestånd, vilket utvecklas och finns kvar ända in i helt sen tid.
Sökschaktningen med grävmaskin gjordes inom de av exploatören utpekade ytorna för
planerade huskroppar. I samtliga schakt påträffades en grund bestående av sand eller
siltig sand (bilaga 1a). Merparten av schakten vattenfylldes snabbt. Inga anläggningsspår
eller fynd påträffades i samband med grävningsarbetet. Inte heller i det enda schakt som
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delvis sammanföll med det äldsta byläget framkom spår av fornlämning (fig.2 schakt 1).
Detekteringsmomentet genererade endast två äldre fynd (bilaga 1c). Det ena, ett tidigt
1800-talsmynt, påträffades helt nära den nu registrerade gårdstomten L2020:9051. Det
andra utgjordes av ett mynt från 1860-talet, vilket framkom i närheten av torpbebyggelsen L2020:9050. I dess närområde noterades även åtskilliga utslag av järnfragment. Ett
ytfynd i form av en järnyxa gjordes slutligen helt nära den nedan redovisade brunnen
L2020:11597 (bilaga 4). Inventeringen av kulturväxter visade på tydliga spår av växtlighet för såväl nytta som till prydnad, vilket syntes i synnerhet i anslutning till det yngre
gårdsläget mot vägen (bilaga 1d).
Det är rimligt att anta att även den medeltida byns bebyggelse en gång funnits i anslutning till L2020:9051. Det äldsta läget för bytomten sammanfaller till stor del med vad
som senare utgörs av uppodlad mark. Ser vi till resultaten av sökschaktningen förefaller
denna yta vara hårt åtgången av jordbruket. Detta utesluter dock inte att begränsade spår
efter huslägen och dagligt liv kan finnas inom delar av den registrerade lämningen, och
då främst i dess sydligaste del.

Fig.5 – Äldre brunnen L2020:11597 vid Droppemåla.

Det kompletterande inventeringsarbetet våren 2020 visade på ett flertal kvarvarande
spår i form av stengrunder, hägnader, brunnar och kulturväxter. I väntan på eventuell
framtida, möjlig kulturpedagogisk utveckling av ett projekt kring Droppemåla, registrerades merparten av de noterade och i viss mån fältinmätta lämningarna (bilaga 1b resp.
2f). Inom ramen för arbetet registrerades 25 objekt i Fornreg. Av dessa definierades åtta
som fornlämningar, en som plats med tradition samt övriga som övrig kulturhistorisk
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lämning alternativt lämningar utan antikvarisk bedömning. Fornlämningarna utgjordes
av stensträngarna som utgjorde gräns mellan bebyggelseenheterna A och B enligt 1833
års karta över Laga skifte (L2020:9052 resp. 9053). Fornlämningar blev även de i fält
inmätta strukturerna som sammanföll med läget för byns båtsmanslycka (L2020:9050
resp. L2021:11589) Resterande fornlämningsregistreringar utgjordes bytomtens äldre
delar (L2020:9051 resp. L2020:11582), fyndplatsen för myntet från 1820-talet
(L2020:9054) samt en källargrund som kunde hänföras till Laga skifte 1833
(L2020:11593).
Utifrån utredningens framkomna resultat kunde det konstateras att den planerade exploateringens utpekade byggnadsområde inte föreföll komma i konflikt med några tydliga eller i övrigt välbevarade fornlämningsspår. Av den anledningen förespråkades inga
ytterligare arkeologiska insatser innan exploateringen påbörjades.

Diskussion
Den utförda utredningen har på flera sätt bidragit till ett bättre kunskapsläge kring
Droppemåla by, men det är uppenbart att även ett vidare dokumentationsarbete kan
medföra en ännu bättre förståelse för en kulturhistorisk utveckling av byn och den
kringliggande bygden.
En fortsatt utforskning av Droppmåla kan inbegripa flera olika delmoment och riktas
mot vitt skilda målgrupper. Detta arbete kan med fördel ske i samverkan med
såväl enskilda uppgiftslämnare som föreningar, vilka kan sitta inne med värdefull information om byn och dess innevånare över tid. Här handlar det om en informationsinsamling som inte minst bör utföras tillsammans med innehavare av både privata arkivuppgifter och bildmaterial. Ytterligare ett komplement i det kunskapsuppbyggande arbetet utgör fortsatt inventering och registrering av synliga kulturhistoriska lämningar inom
Droppemålas samlade ägor. Det som sammantaget föreslås är ett långsiktigt projekt som
bidrar till att komplettera bifintliga bilder av en kustnära bebyggelsehistorisk utveckling.
Synnerligen stor pedagogisk potential finns när det kommer till studier av fritidsbebyggelsens expansion under 1900-talet, i vilken förutom Droppemåla by i viss mån kanske
även Lindekullen, Ekenäs och Karön bör ingå.

Figurförteckning
Fig. 1 – Droppemåla markerat med svart stjärna på Översiktskartan
Fig. 2 – Planområde, utredningsområden och sökschakt markerade på Ortofotot
Fig. 3 – Utredningsområdet innan sökschaktningen. Fotografi mot NV.
Fig. 4 – Det registrerade båtsmanstorpet L2020:9050
Fig. 5 – Äldre brunnen L2020:11597 vid Droppemåla.

10

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr:
Blekinge museum dnr:
Undersökningstid:
Personal:

431-5333-19
BM2019-366
2019-12-17 till 2020-03-30
Mikael Henriksson, Mikael Björk och Stefan
Flöög, Blekinge museum.
SWEREF 99 TM

Koordinatsystem:
Koordinater för undersökningsområdets
sydvästra hörn:
N 6225753, E 517373
Dokumentation:
Mätdata och digitala fotografier förvaras på
Blekinge museum.
Fynd:
Blm 29645:1-3
Kartanvändning: LMV
LMV Ärende . Dnr i2018/00107, LMV
2020

Källförteckning
Beijer, P. Ronneby Vara. Kring en åkrök. Ronneby stad och bygd. (red. Per Beijer). Ronneby.
Hallberg, G. 1990. Ortnamn i Blekinge. Stockholm.
Henriksson, M. 2019. Arkeologiska förväntningar i mötet med ett landskap. Stenålderns Blekinge
ur ett kunskapsperspektiv. Stockholm.
Skansjö, S. & Tuvestrand, B. (red.) 2007. Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och
Bornolm. Skånsk senmedeltid och renässans : 21. Skriftserie utgiven av Vetenskapssocieteten
i Lund i samarbete med Landsarkivet i Lund. Lund 2007.

Bilagor
Bilaga 1a – Schakttabell särskild utredning steg 2.
Bilaga 1b – Tabell över lämningar registrerade under utredningsarbetet
Bilaga 1c – Fyndtabell särskild utredning steg 2.
Bilaga 1d – Tabell över kulturväxter i anslutning till tidigare bytomt.
Bilaga 2a – I29-16-1 Droppemåla nr 1 Storskifte på inägor 1789
Bilaga 2b – 10-roj-151 Droppemåla Laga skifte 1833
Bilaga 2c – 10-roj-296 Droppemåla Laga skifte 1884
Bilaga 2d – Häradskartan blad 32 Ronneby
Bilaga 2e – Ekonomiska kartan 1970 blad 3F5d Karön
Bilaga 2f – Ortofoto 62F 2bN Ronneby med nyregistrerade lämningar markerade.
Bilaga 3 – Metalldetekteringsrapport
Bilaga 4 – Konserveringsrapport
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Bilaga 1a – Schakttabell särskild utredning steg 2.
Nr

Mått (m)

Djup (m)

1
2

1,6 x 4,7
1,6 x 3,4

0,30
0,25

3
4

1,6 x 4,2
1,6 x 3,2

0,30
0,35-0,40

5

1,6 x 4,1

0,30

1,6 x 4,3

0,35-0,40

Botten

Grå sand
Gul till gulgrå
sand
Grå sand
Grå sand m
inslag av grågul
lera
Grå sand m
inslag av grågul
lera
Gråbrun sand

Anm.

Enstaka naturstenar i schaktet

Bilaga 1b – Tabell över lämningar registrerade inom ramen för utredningen 2020.
L2020:9050
L2020:9051

Lägenhetsbebyggelse
Bytomt/gårdstomt

L2020: 9052
L2020:9053
L2020:9054
L2020:11582

Hägnad
Hägnad
Fyndplats
Bytomt/gårdstomt

L2020:11588
L2020:11589
L2020:11590
L202011591
L2020:11592
L2020:11593
L2020:11594
L2020:11595
L2020:11596
L2020:11597
L2020:11598
L2020:11625
L2020:11626
L2021:86
L2021:87
L2021:88

Hägnad
Hägnad
Hägnad
Husgrund, historisk tid
Husgrund, historisk tid
Husgrund, historisk tid
Hägnad
Hägnad
Hägnad
Brunn/kallkälla
Brunn/kallkälla
Hägnad
Hägnad
Husgrund, historisk tid
Husgrund, historisk tid
Gistgård

L2021:89
L2021:90
L2021:91

Husgrund, historisk tid
Husgrund, historisk tid
Husgrund, historisk tid

Båtsmanstorp
Gårdslägen enligt 1789 års
storskifteskarta
Stensträng
Stensträng
Mynt 1820-tal
Gårdslägen enligt Laga
skifteskarta 1833
Stenmur
Stenmur
Stenmur
Uppgift om 1833
Uppgift om 1833
Uppgift om 1833
Stenmur
Stenmur
Stenmur
Äldre
Sentida
Stenmur
Stenmur
Uppgift om 1833
Uppgift om 1833
Garnhage enligt Laga
skifteskarta 1833
Uppgift om 1833
Uppgift om 1833
Uppgift om 1833

Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Ingen antikvarisk bedömning
Ingen antikvarisk bedömning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Ingen antikvarisk bedömning
Ingen antikvarisk bedömning
Ingen antikvarisk bedömning
Ingen antikvarisk bedömning
Ingen antikvarisk bedömning
Ingen antikvarisk bedömning

Bilaga 1c – Fyndtabell avseende arkeologisk utredning steg 2.
Fnr
1
2
3

Typ
Mynt från 1862
Mynt från 1820-talet
Yxa, 1800-tal?

Material
Cu-leg
Cu-leg
Fe

Anmärkning
Detektorfynd nära L2020:9050
Detektorfynd helt nära L2020:9051
Lösfynd helt nära L2020:11597

Bilaga 1d – Växter konstaterade i samband med utredningen 2020.
Bytomten närmast vägen, i anslutning till
den rivna mangårdsbyggnaden

Vårlök, påsklilja, äpple, päron, skilla,
daglilja, spirea, körsbär, syrener, krokus (lila
och vit), pimpinellros.

Området i anslutning till det äldsta kända
gårdsläget för Droppemåla

Krusbär, gräslök, gammalt dött
körsbärsträd, päron, ask, hassel,
häggmispel, skilla, äpple, fläder.

Bilaga 2a - I29-16-1 Droppemåla nr 1 Storskifte på inägor 1789

Bilaga 2b - 10-roj-151 Droppemåla Laga skifte 1833

Bilaga 2c - 10-roj-296 Droppemåla Laga skifte 1884

Bilaga 2d - Häradskartan blad 32 Ronneby

Bilaga 2e - Ekonomiska kartan 1970 blad 3F5d Karön

Bilaga 2f – Ortofoto 62F 2bN Ronneby. Blå markering: fornlämning. Röd markering: övrig
kulturhistorisk lämning alternativt ingen antikvarisk bedömning.

Bilaga 3 – Metalldetekteringsrapport.

Metalldetektering i samband med arkeologisk utredning inom fastigheten Droppemåla
1:87>2, Ronneby socken, Ronneby kommun, Blekinge län

Metalldetektormodell som användes: XP DEUS 11”

Undersökningen:
Arbetsmetod och utförande:
Inledningsvis avsöktes den öppna beteshagen i undersökningsområdets (UO) sydvästra
del systematiskt med sökstråk med ett mellanrum på 10 meter. Därefter utfördes
detekteringar inom de delar av UO som betraktades vara intressanta ur ett topografiskt
perspektiv samt även med hänsyn till äldre historiska kartor från området. Dessa kunde
ej ske systematiskt på grund av både berg i dagen och delvis tät vegetation.
Vid avsökningarna beaktades alla typer av metallutslag. Metallföremål som låg ytligt
kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller
med osäkerhet kunde dateras i fält togs upp och registrerades. Metallföremål som med
säkerhet kunde bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.
Fältarbetet utfördes den 16/3 2020.
Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –
Vid undersökningstillfället var den sydvästra delen av beteshagen kraftigt nerbetad
med låg gräsväxt. I övrigt var UO till största delen skogbevuxen med mycket
undervegetation och rikligt med berg i dagen.
Arbetet utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson (Arkeolog och metalldetekteringsspecialist)
Kula AB
mob. 0701733223
e-post: stavershult@gmail.com

OXIDER
Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapporter över
föremål från Droppemåla 2020

Max Jahrehorn
Preliminär rapport december 2020
K20-295
OXIDER
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Inledning
Materialet kommer från undersökningarna vid Droppemåla 2020.
Föremålen består av cu-legeringar samt järn.
Sammanlagt består fynden av 3 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 och öka läsbarheten. 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. 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
hårda och spröda produkter. I några fall är ytorna svåravlästa på grund av krustbildningar eller
föroreningar.

Konservering
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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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K20-295

Ort/Anläggning:

Droppemåla 2020

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Mynt

Material:

Cu-legering

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

1
2020-05-05
2020-12-14

Antal:

1

Foto:

Ja

Mått:
Vikt in:

2,60g

Vikt ut:

2,57g

Behandling:

Myntets ytor täcks helt av tunna föroreningar, dess prägling kan skymtas på bägge sidor. Ytterkanten
har någon mindre skada och här syns inslag av koppar(II)klorid.

Myntet före konservering.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K20-295

Myntet 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.

Myntet efter konservering.

Identifiering: Karl XV, 1 öre, 1862.
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Ort/Anläggning:

Droppemåla 2020

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Mynt

Material:

Cu-legering

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

2
2020-05-05
2020-12-14

Antal:

1

Foto:

Ja

Mått:
Vikt in:

2,62g

Vikt ut:

2,60g

Behandling:

Myntets ytor är helt täckta av täta och jämna föroreningar, i dess ytterkant finns en mindre skada. I
skadan syns ett instabilt inre med inslag av koppar(II)klorid samt en brunröd metall. Möjligtvis är
myntet relativt nött.

Myntet före konservering.
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Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K20-295

Myntet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för att
avlägsna hårdare föroreningar. Myntet röntgas dock tillförs ingen ny information. Det ytor som nås är
vittrade och ömtåliga, en del föroreningar lämnas eftersom de bär informationsbärande detaljer. Några
mindre områden har hårda krustor, dessa jämnas. För att nå något djupare så rengörs ytorna lätt med
EDTA-diNa 0,5% 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.

Myntet efter konservering.

Identifiering: Karl XIV Johan, ¼ Skilling 1819-1830. Identifieringen ät utförd efter myntets bägge sidor
då mycket små detaljer upptäckts som kan stärka regent och valör.
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Ort/Anläggning:

Droppemåla 2020

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Yxa

Material:

Järn

Vikt in:

1122,10g

Vikt ut:

xxxg

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

3
2020-11-10

Antal:

1

Foto:

Ja

Behandling:

Yxans ytor täcks av täta och jämna krustbildningar, ett par något högre krustor noteras. Dess skafthål
är i det närmaste helt fylld medan dess egg/skär är något vass och nacken har blivit stukad från tidigare
upprepade slag. Mindre spjälkningar är synligt på dess ovan och undersida.

Yxan före konservering.
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Yxan bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Skafthålet undersöktes och inget
avvikande noterades. Efter denna grövre rengöring så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där
korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär avlägsnas. Yxan placeras för urlakning med
natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11.
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Rapportserie 2020
Blekinge museum
2020:1 Ekebacksgärdet – RAÄ Augerum 689. Arkeologisk forskningsgrävning 2013. Augerum
S:1, Augerum socken, Karlskrona kommun.
2020:2 Nordenskjöldska gården – fasad- och takrenovering. Karlskrona socken, Karlskrona
kommun.
2020:3 Under magasinsbyggnaden. Arkeologisk förundersökning kv Gulin 1, RAÄ Karlskrona 77:1. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
2020:4 Gränums bränneri – montering av trappor vid drankkistan. Jämshög socken, Olofström
kommun.
2020:5 Västra Vång 2019. Arkeologisk forskningsgrävning. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
2020:06 Hvilans gamla begravningskapell – takreparation. Karlshamn socken, Karlshamn
kommun.
2020:7 Carl-Gustaf kyrka – ombyggnad av Hoppets kapell. Karlshamn socken, Karlshamn
kommun.
2020:8 Jullas hus – taktäckning. Mjällby socken, Sölvesborg kommun.
2020:9 Sjöborg/Elleholm – Arkeologisk forskningsgrävning 2019. RAÄ 3:1 och 12:1 Elleholms
socken, Karlshamns kommun.
2020:10 Grevagården - montering av branddörrar och luftsluss. Karlskrona socken, Karlskrona
kommun.
2020:11 Västernäs, Senoren. Arkeologisk efterundersökning 2019. Ramdala socken, Karlskrona
kommun.
2020:12 Residenset i Kristianstad – invändig renovering. Kristianstad socken, Kristianstad
kommun.
2020:13 Fornvård och dokumentation. RAÄ Karlshamn 3, 90 och 91. Karlshamns socken,
Karlshamns kommun.
2020:14 Store Backe/Snarket. Arkeologisk efterundersökning 2020. L2019:6343 och
L2019:6344 Jämjö socken, Karlskrona kommun.
2020:15 Residenset i Kristianstad – renovering av östra vinden. Kristianstad socken, Kristianstad kommun.

2020:16 Droppemåla 1:87. Arkeologisk utredning 2019-2020. Ronneby socken, Ronneby kommun.
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