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Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

Blekinge museum utförde 2009-03-03 en besiktning av ett planområde inom fastigheten Berntorp i Karlskrona kommun. Exploateringen avsåg uppdämning för
en miljödamm, och sammantaget berördes en yta om ca 50000 m2. Merparten av markområdet utgörs av en flack åkermark och en mindre del i norr av en
blockrik terräng i numera avverkad skog. Ekvidistanserna varierar mellan 20 till 25 m.ö.h. Den frivilliga utredningen initierades av projektören
Naturingenjörerna AB, och Blekinge museum verkade på platsen på uppdrag av detta företag. Den antikvariska insatsen inleddes med översiktliga kart- och
arkivstudier och utformades i fält som en sökschaktning i samband med markarbetenas inledningsskede. Tre sökschakt om vardera ca 10 m drogs på de
topografiskt mest lovande lägena i terrängen. Schaktning skedde till ett maximalt djup om 0,35 m. Härunder vidtog överlag en undergrund bestående av gul till
gulbrun, ställvis siltig och lerhaltig sand. Utöver nämnda arbetsmoment skedde en övergripande ytinventering av lösfynd i den angränsande, plöjda marken
söder om utredningsområdet. Inga antikvariskt intressanta fynd eller andra observationer gjordes i samband med någon del av utredningsarbetet.
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Utredningsområdets placering (markerat med stjärna) i förhållande till Karlskrona tätort.

Exploateringsområdets ungefärliga sträckning samt med punkter markerade sökschakt.

Utredningsområdet fotograferat mot NNV.

Del av utredningsområdet fotograferat mot Ö.

Nordligaste delen av utredningsområdet fotograferat mot Ö.

Markägare och projektören i samspråk vid västligaste sökschaktet.

