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Bakgrund
Inför anläggande av fjärrvärmeledning på fastigheten Valje 3:3 fick Blekinge museum i
uppdrag att utföra en särskild utredning av sträckningen för den planerade
exploateringen. Exploatör var Sölvesborgs fjärrvärme AB, och utredningen bekostades
inom det statliga anslaget 28:25 Bidrag till kulturmiljövård. Föreliggande avrapportering
utgör en redogörelse för grävningens resultat.

Fig.1 - Utredningsområdet vid Valjeviken, markerat med en stjärna.

Topografi och kulturhistoria
Exploatörens avsikt var att det planerade ledningsdiket skulle löpa knappt 300 meter i
SV-NO riktning genom utredningsområdet. Terrängen låg i den NO delen strax under
5-metersekvidistansen, och sluttade därefter svagt ned mot strandpartiet i SV. Vid
utredningstillfället utgjorde området betesmark för får, men ända in i modern tid har
marken nyttjats för jordbruk. Närmaste registrerade fornlämning utgörs av en
stensättning, Sölvesborg RAÄ 46, som ligger dryga 300 m norr om utredningsområdet.

Fältarbetets genomförande
Den särskilda utredningens fältarbetsfas utfördes 2007-10-15. Genom schaktning med
grävmaskin drogs tre 1,60 m breda sökschakt i den planerade fjärrvärmeledningens
sträckning. Den sammanlagda längden av schaktningen var ca 100 löpmeter. Schakten
mättes in manuellt, och ett fåtal fynd insamlades.
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Resultat och diskussion
Matjordslagret var överlag tunt och varierade mellan 0,25 och 0,30 m. Undantagsvis
uppgick tjockleken till 0,40 m. Schaktningarna påvisade en sandig jordmån med en
undergrund bestående av gul till gulbrun sand och siltig sand. Inga antikvariskt
intressanta lager eller anläggningsspår framkom i samband med utredningsarbetet. Ett
fåtal lösfynd i form av ett par bearbetade avslag Kristianstadflinta insamlades dock i den
högre belägna delen av Schakt 1. Utöver dessa kom ett mindre avslag i Schakt 3. Det var
påtagligt att marken tidigare nyttjats för odling, och då de arkeologiska spåren var så pass
blygsamma, rekommenderades inga vidare antikvariska insatser inför slutlig exploatering.

Fig.2 - Schakt 3 med tydliga plogspår. Fotografi mot NO.
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Figurförteckning
Fig.1 Utredningsområdet markerat på Översiktskartan.
Fig.2 Överblick Schakt 3.

Bilagor
Bilaga 1 - Sökschakt markerade på Fastighetskartan.

Källor
FMIS
Lantmäteriets kartarkiv
Diverse handlingar och rapporter i Blekinge museums arkiv.
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Bilaga 1 - Schaktplan särskild utredning Valje 3:3.
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