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Bakgrund
Inför Sölvesborgs kommuns nyplantering av träd inom fornlämning RAÄ 17:1 i
Sölvesborgs socken (fig.1), fick Blekinge museum i uppdrag att utföra en arkeologisk
förundersökning av exploateringsytorna. Föreliggande avrapportering redogör för
undersökningens resultat, och Länsmuseets arbetsinsats har i sin helhet bekostats av
Sölvesborgs kommun.

Topografi och kulturhistoria
Det aktuella undersökningsområdet ligger i den NÖ utkanten av Sölvesborgs tätort.
Stadens officiella tillkomst kan på rimliga grunder förläggas till tiden omkring år 1400 (se
ex Anglert resp Stenholm). De som riksintresse klassificerade miljöerna i Slottsparkens
närhet inbegriper såväl det medeltida stadsområdet som ett gränslinjebestämt område i
anslutning till den medeltida slottsruinen (Riksintresse K2, Sölvesborgs kommun). Det
aktuella exploateringsområdet ligger SO om platsens befintliga ekonomilängor, vilka i sin
nuvarande form går tillbaka på 1800-talets första hälft.

Fig.1 - Exploateringsområdet i förhållande till Sölvesborgs tätort.
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Fältarbetets genomförande
Det arkeologiska förundersökningsarbetet utfördes 2007-08-08. Gropar för träden
grävdes med en minigrävare, under ledning av Blekinge museums arkeolog, till ett
genomgående djup om ca 1,0 m. (fig.2). Kompletterande grävning och framrensning
gjordes

för

hand,

och

fyndinsamlingen

skedde

genom

handplock.

Schakten

lägesbestämdes med hjälp av kommunala GPS-mätningar, och inhämtade fältdata
efterbearbetades i ArcGIS 9. Dokumentation utfördes i övrigt med digitalkamera.

Fig.2 - Påbörjad grävning av Schakt 5, fotograferat mot NO.

Resultat och diskussion
Inom ramen för förundersökningen grävdes 6 provgropar med en sammanlagd yta om
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knappt 11 m . I Schakt 1 framkom helt ytligt en stenlagd yta bestående av 0,15-0,25 m
stora stenar. Härunder vidtog ett 0,3 m tjockt lager mörkgrå, humös sand. På 0,6 m djup
påträffades slutligen den orörda moränsanden. På schaktets botten noterades en lagerrest
bestående av sotig sand. I samband med ytrensning av denna tillvaratogs enstaka avslag av
Kristianstadflinta. Färgningen tolkades utgöra störda rester av en ca 1,0 m bred, närmast
rund och upp till 0,25 m djup, sannolikt förhistorisk nedgrävning. Fyllningen bestod av
gråbrun, humös sand med inslag av sot, till del omrörd av djurgångar. Bortsett från
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flintavslagen tillvaratogs endast ett fragmentariskt, obränt lårben av tamko i
nedgrävningens övre del (fig.3). I Schakt 2 påträffades en stenlagd yta på 0,15 m djup, och
härefter ett 0,2 m tjockt lager svagt sotfärgad sand, successivt övergående i orörd
moränsand.Under en ytlig stenläggning i Schakt 3 framkom på 0,4 m djup ett påfört lager
bestående av grå, siltig sand med inslag av sannolikt sentida tegelkross, flisor av gråsten,
sot och träkol. För Schakt 4-6 gällde gemensamt att en stenläggning bestående av 0,2-0,4
m stora stenar påträffades helt ytligt. Härunder vidtog ett uppemot 0,5 m tjockt lager
kraftigt humös, svart, fuktpåverkad sand.
Bortsett från de sannolikt förhistoriska indikationerna i Schakt 1 framkom inga spår av
särskilt, antikvariskt intresse i samband med förundersökningen. De sammanhängande,
stenlagda ytorna speglar inte minst 1800-talets funktionella behov i anslutning till
platsens ekonomibyggnader.

Fig.3 - Fynd från nedgrävningen i Schakt 1.
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Figurförteckning
Fig.1 Utredningsområdet markerat på fastighetskartan
Fig.2 Schaktningsbild FU
Fig.3 Fyndfoto FU
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Bilaga 1. - Schaktplan Arkeologisk förundersökning Borgen 2.
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