
Stina Tegnhed

VA-ledning Veinge-Laholm 2014
Halland, Laholms landsförsamling, Tjärby sn och Veinge sn, Vessinge 3:6 m fl.  
RAÄ Veinge 346–249, RAÄ Tjärby 69, 79, RAÄ Laholm 240–241. 

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD 2014 

A R K E O L O G I S K  F Ö R U N D E R S Ö K N I N G



Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland 
Uppdragsverksamheten, Halmstad 2015. 
Arkeologisk förundersökning 2014. 
Omslagsbild: Linn Nordvall rensar fram stensättningen inom FOU6, Fotonr: 2014-89-210. Foto: Stina Tegnhed  
Layout: A. Andersson. 
Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. 
Ärende nr ms2006/02316.

Veinge
Laholm



Innehåll

Sammanfattning .....................................................................  5

Bakgrund ..................................................................................  7

Tidigare insatser ......................................................................  8

Syfte och metod .....................................................................  8

Topografi och fornlämningsmiljö ......................................  10

Historisk markanvänding och kartanalys ........................  10

Undersökningsplanens måluppfyllelse ...........................  12

RESULTAT ...............................................................................  13

FUO1 VEINGE RAÄ 346 .....................................................  13

Topografi och fornlämningsmiljö  ...............................  13

Förundersökningsresultat..............................................  15

Anläggningar ....................................................................  15

Grophuset 460 ...............................................................  19

Fynd ...................................................................................  19

Analyser ............................................................................  20

Strukturer  .........................................................................  21

Stratigrafi ...........................................................................  22

Tolkningsförslag ...............................................................  22

 Platsens kunskapspotential .........................................  22

Åtgärdsförslag ..................................................................  24

FUO2 VEINGE RAÄ 347-349 ............................................  25

Topografi och fornlämningsmiljö  ...............................  25

Förundersökningsresultat..............................................  26

Anläggningar ....................................................................  28

Hålvägarna .......................................................................  30

Fynd ...................................................................................  32

Analyser ............................................................................  33

Strukturer ..........................................................................  34

Stratigrafi ...........................................................................  36

Tolkningsförslag ...............................................................  36

Platsens kunskapspotential ..........................................  37

Åtgärdsförslag ..................................................................  37

FUO3 TJÄRBY RAÄ 69 ........................................................  37

Topografi och fornlämningsmiljö ................................  37

Förundersökningsresultat..............................................  40

Anläggningar ....................................................................  43

Fynd ...................................................................................  47

Analyser ............................................................................  49

Stratigrafi ...........................................................................  49

Strukturer ..........................................................................  49

Tolkningsförslag ...............................................................  51

Platsens kunskapspotential ..........................................  51

Åtgärdsförslag ..................................................................  52

FUO4 TJÄRBY RAÄ 79 ........................................................  52

Topografi och fornlämningsmiljö ................................  52

Förundersökningsresultat..............................................  53

Dateringar .........................................................................  57

Tolkningsförslag ...............................................................  57

Åtgärdsförslag ..................................................................  58

FUO5 LAHOLM RAÄ 240 ..................................................  58

Topografi och fornlämningsmiljö ................................  58

Förundersökningsresultat..............................................  59

Tolkningsförslag ...............................................................  62

Åtgärdsförslag ..................................................................  62

FUO6  .....................................................................................  62

Topografi och fornlämningsmiljö ................................  67

Frågeställningar ...............................................................  68

Undersökningsresultat ...................................................  68

Fynd och datering ..........................................................  69

Tolkningsförslag  .............................................................  70

Åtgärdsförlag ....................................................................  71

FUO 7 .....................................................................................  71

Topografi och fornlämningsmiljö  ...............................  71

Tolkningsförslag ...............................................................  72

Åtgärdsförslag ..................................................................  73

FUO8 LAHOLM RAÄ 241 ..................................................  73

Topografi och fornlämningsmiljö  ...............................  73

Förundersökningsresultat..............................................  74

Datering ............................................................................  75

Kulturhistoriskt sammanhang ......................................  79

Fynd ...................................................................................  80

Åtgärdsförslag ..................................................................  80

Tekniska och administrativa uppgifter .............................  81

Referenser .............................................................................  81

Bilagor .......................................................................................85

Bilaga 1 Anläggningstabeller

Bilaga 2 Fyndtabeller

Bilaga 3 14C-analyser Ångströmlaboratoriet

Bilaga 4 Osteologisk analys Emma Malthin

Bilaga 5 Makrofossilanalys Jens Heimdahl

Bilaga 6 Vedartsanalys Thomas Bartholin

Bilaga 7 Metalldetektering Jonas Paulsson

Bilaga 8 Ritningsförteckning

Bilaga 9 Ritningar



4Laholm

Lilla 
Tjärbysjön

Lilla Tjärby

Veinge

FUO1 Veinge 346

FUO 2 Veinge 347-349

FUO3 Tjärby 69

FUO4 Tjärby 79

FUO5 Laholm 240

FUO6 

FUO7

FUO8 Laholm 241

Fig.1. De åtta förundersökningsom-
rådena FUO1–8 längs den planerade 
VA-ledningen (rödmarkerad) mellan 
Veinge och Laholm. FUO 1–3 förordas 
slutundersökning. Skala 1:20 000

0                                                       1000 m



5

SAMMANFATTNING
Laholmsbuktens VA planerar att anlägga en VA-ledning mellan Veinge och Laholm i 
södra Halland och med anledning av detta har Kulturmiljö Halland utfört en arkeo-
logisk förundersökning. 

Av de åtta objekt som var föremål för arkeologisk förundersökning är det tre 
fornlämningar som förordas fortsatta antikvariska insatser i form av en arkeologisk 
slutundersökning. Dessa är fornlämningarna som påträffades inom FUO1, FUO2 
och FUO3. De övriga objekten var så pass ringa i omfattning att de kunde undersö-
kas i sin helhet vid förundersökningen. 

Inom FUO1 Veinge RAÄ 346 framkom resterna efter en boplatslämning. 
14C-datering, keramikfynd och anläggningstyper placerar fornlämningen tidsmässigt 
till senare delen av järnåldern och tidig medeltid. Boplatslämningen omfattar sanno-
likt resterna efter långhus och grophus samt resterna av en äldre markhorisont, som 
syns under ploggången. Lämningarna inom FUO1 är de första undersökta spåren 
och därmed även det första arkeologiska belägget av bebyggelse inom Vessinge medel-
tida bytomt. 

FUO2 Veinge RAÄ 347-349 uppvisade lämningar från flera olika tidsepoker. Intill 
den monumentala Vessingehögen finns ett parti med främst härdar, medan det i den 
östra samt västra delen av det långsmala förundersökningsområdet framkom boplats-
lämningar i form av stolphål, härdar och gropar, sannolikt huvudsakligen från brons- 
och äldre järnålder. Anläggningarna varierar i urlakningsgrad, något som torde tyda 
på spår efter flera olika tidsepoker. Om anläggningarna är regelrätta boplatslämning-
ar eller om det är rester efter annan sorts verksamhet kunde inte till fullo utrönas vid 
förundersökningen. Dateringarna av platsen visar på en lång brukningstid och har 
gett skilda dateringar till mellanmesolitikum, förromersk järnålder och 1800-tal. Den 
keramik som observerades på utredningen och samlades in under förundersökningen 
indikerade senneolitikum och bronsålder, med rabbade kärl och keramik med vulst vid 
mynning. I den östra delen skär resterna efter en eller eventuellt flera hålvägar genom 
förundersökningsområdet, något som markant måste ha påverkat platsens utseende. 
Vägen syns på karta från 1800-1806, men kan vara av betydligt äldre ursprung. 

Anläggningarna i FUO3 är en del av boplatsen Tjärby 69 där fast bosättning 
från bronsålder till förromersk järnålder undersöktes inför anläggandet av väg 117 
(nuvarande Riksväg 15). 

Den ugn samt härd som undersöktes i västra delen av förundersökningsområdet 
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daterades till yngre förromersk järnålder. Av betydligt äldre datering var den flint-
kantstickel, med trolig mesolitisk datering som påträffades som ett lösfynd i matjorden. 
De metallfynd som framkom med hjälp av metalldetektering var från senare perioder 
varav en medeltida sölja i brons med en bearbetad ram utmärkte sig.

Fornlämningen inom FUO4 utgjordes av boplatslämning Tjärby RAÄ 79, som 
troligen har sin vidare utbredning i öster. En av de dateringar som erhållits place-
rar den dels i tidsmässig samstämmighet med de huslämningar från bronsåldern som 
påträffades inom Tjärby 69, men Tjärby 79 uppvisar även spår efter aktiviteter från 
tidigaste delen av romersk järnålder. Då sökschakten och anläggningarna i stort sett 
var fyndtomma i Tjärby 79 saknas ett daterbart fyndmaterial som skulle kunna hjälpa 
till att kasta ytterligare ljus på områdets användning samt snäva in fornlämningens 
tidsmässiga placering. Den del av fornlämning Tjärby 79 som berörs av VA-ledning-
ens arbetsområde har undersökts och borttagits och i denna del föreslås inga vidare 
antikvariska insatser. Dock är fornlämningens utvidgning österut oklar och vid eventu-
ell framtida exploatering i denna riktning bör föregås av antikvariska insatser.

Fornlämningen Laholm RAÄ 240 inom FUO5 utgjordes av fyra härdar. Två av 
dessa daterades och visade på en samstämmighet i tid, till övergången mellan yngre 
bronsålder – förromersk järnålder. Strax väster om FUO5 övergår åkermarken i en 
liten förhöjning, innan marken sluttar mjukt västerut. Eventuellt finns boplatsen dit 
härdarna tillhör belägen på denna förhöjning och den del som nu berördes ligger i 
boplatsens utkant. Den del av fornlämning Laholm 240 som faller inom VA-ledning-
ens arbetsområde har undersökts och borttagits och i denna del föreslås inga vidare 
antikvariska insatser. Dock är fornlämningens utvidgning västerut oklar och vid en 
eventuell framtida exploatering i detta väderstreck bör antikvariska insatser vidtas.

Inom FUO6 slutundersöktes en skeppsformad samt en kvadratformad stensättning 
som bestod av tätt lagd sten, i storleken från en knytnäve till cirka 0,2 meter, lagda i ett 
skift. Tillsammans mäter de två stensättningarna cirka 8 meter i nordsydlig riktning 
och 3,5 meter i östvästlig riktning. Trots avsaknaden av spår efter mänskliga rester i 
form av ben eller gravgåvor, tolkas fornlämningen som en grav, baserad på form samt 
placering i landskapet, vilket är rikt på gravhögar kring Tjärbysjön. Det enda fynd 
av keramik som gjordes på platsen uppvisar dekor i form av snörbandsornamentik 
och torde vara av senneolitisk datering. Det korresponderar med en av dateringarna 
av träkol insamlad i fyllnadslagret av torvig sand under stenpackningen som datera-
des till senneolitikum. Fornlämningen undersöktes och borttogs i sin helhet och inga 
ytterligare antikvariska insatser förordas. 

Anläggningen inom FUO7, som vid den arkeologiska utredningen som föregått 
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förundersökningen, tolkats som ett eventuellt brandlager, visade sig utgöras av en 
sentida nedgrävning, som mätte åtta meter i östvästlig riktning och fem meter i 
nordsydlig riktning. Nedgrävningen har fyllts igen i omgångar, dels med eldpåverkat 
material med träkol och dels med jordblandad sand och lera. 14C-analys av träkol 
från bottenlagret daterade den delen av igenfyllnaden till tidsperioden 1880-1960. 
Inga vidare antikvariska insatser föreslås och lämningen bör förlora sin fornlämnings-
status i Fornminnesregistret. 

Inom FUO8 Laholm RAÄ 241 påträffades sex anläggningar, gropar och stolp-
hål som innehöll brända ben, samt även ett fall som lösfynd i alven. Osteolog Emma 
Maltin har utfört en osteologisk analys av benmaterialet vilken resulterade i att två av 
anläggningarna bedömdes innehålla ben från människa medan det övriga materia-
let bestämdes till däggdjur. Benen var tyvärr alltför fragmentariska för att närmare 
kunna ge svar på ålder, kön och art. En härd, samt kol som låg tillsammans med de 
brända människobenen i en av anläggningen daterades till yngre järnålder, övergång-
en vendeltid – vikingatid. Anläggningarna tolkas som gravar och framkom inom ett 
begränsat parti av FUO 8 vilket medföljde att de kunde undersökas och borttagas 
inom ramarna för förundersökningen. Fornlämningen har dock inte avgränsats i 
norr och söder.

Tabell 1: Berörda fornlämningar och åtgärdsförslag

FUO RAÄ-nr Fastighet Typ Datering Yta (m2) Förslag åtgärd

1 Veinge 346 Vessinge 3:6 Boplats Yngre järnålder-medeltid 1050 SU

2 Veinge 347-349 Veinge 3:4 Boplats, hålväg Mesolitikum, bronsålder, äldre järnålder, 
historisk tid 4000 SU

3 Tjärby 69 Tjärby 10:2 Boplats Förromersk järnålder, historisk tid 2400 SU

4 Tjärby 79 Tjärby 10:4 Boplats Bronsålder, romersk järnålder 846 -

5 Laholm 240 Tjärby 2:15 Boplats Yngre bronsålder-förromersk järnålder 487 -

6 ej ännu erhållit Tjärby 1:3 Stensättning Mesolitikum, senneolitikum 235 -

7 ej ännu erhållit Tjärby 1:13 Recent nedgrävning Senare tid 97 -

8 Laholm 241 Tjärby 1:13 Gravar Vendeltid-vikingatid 545 -

BAKGRUND
Laholmsbuktens VA planerar att anlägga en vattenledning mellan Veinge i 
nordost och Laholm i söder. Föreliggande rapport behandlar den arkeologiska 
förundersökningen inom den cirka 5 km långa ledningssträckan. Efter en arkeo-
logisk utredning som genomfördes under november och december 2013 kunde 
det konstateras att åtta delområden längs VA-ledningssträckan innehöll så pass 
omfattande och kulturhistoriskt intressanta fornlämningar att de krävde fortsatta 
antikvariska insatser (Tegnhed 2014). 

De åtta förundersökningsområdena undersöktes av personal från Kulturmil-
jö Halland under perioden 18 september till 24 oktober, i ömsom sol och regn, 
medan sensommaren övergick till höst. 
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TIDIGARE INSATSER
Vid den arkeologiska utredningen som ägde rum i november och december 
2013 påträffades boplatslämningar, resterna efter en bortodlad gravhög samt ett 
förmodat brandlager inom de nu aktuella förundersökningsområdena. Fornläm-
ningarna anmäldes till FMIS Fornminnesregistret och då de ej hade erhållit 
sina RAÄnr vid förundersökningens start kom de åtta områdena att benämnas 
FUO1-8. Boplatslämningarna utgjordes av stolphål, härdar, gropar och några fall 
av rester av kulturlager och fynd av keramik och flinta. Förutom dessa påträffades 
i den rika gravhögsmiljön runt Tjärbysjön resterna efter en förmodad bortodlad 
gravhög (FUO6) ett brandlager (FUO7) som vid utredningen antogs eventuellt 
ha ett samband med de många gravhögarna i det direkta närområdet. Dessa två 
fornlämningar kom dock ej att få egna RAÄnr efter den arkeologiska utredning-
en, då FMIS handläggare gjorde bedömningen att genom sin nära placering till 
Laholm RAÄ 24 och 25 kunde det inte anses klarlagt om det rörde sig om den 
sen tidigare kända fornlämningen, och lät vidare antikvariska insatser vara vägle-
dande för kommande bedömning. 

Fältfasen av den arkeologiska utredningen hade föregåtts av en byråmässig arkeo-
logisk utredning steg 1 som sammanställdes av Kulturmiljö Halland våren 2013. 
I denna studie konstaterades att den planerade ledningen löper inom antikvariskt 
högintressanta områden och tre delsträckor bedömdes lämpliga att utreda vidare 
(Wranning 2013). 

SYFTE OCH METOD
Förundersökningens syfte var att undersöka de vid utredningen framkomma 
lämningarnas potential och söka fastställa fornlämningarnas karaktär, tidsställ-
ning, omfattning, sammansättning, komplexitet och bevarandestatus genom ett 
vetenskapligt arbetssätt så att resultatet kan ligga till grund för adekvata under-
sökningsplaner med preciserade frågeställningar för varje fornlämning. Resultaten 
från förundersökningen ligger till grund för länsstyrelsens bedömning av behov 
för vidare beslut samt för kommunens vidare planering. 

Utöver det ovan nämnda mer övergripande syftet kom ett par mer specificerande 
frågeställningar att formuleras rörande respektive fornlämning. Dessa redovisas 
i respektive stycke för de olika fornlämningsområdena, under kapitlet resultat.  

Förundersökningsområdena undersöktes med hjälp av traktorgrävare med 1,5 
meter bred skopa. Då förundersökningsområdena har en bredd på endast 10 meter, 
bildar dessa smala korridorer inom de troligen mer omfattande och större fornläm-
ningarna. Sökschakten förlades så att de tillsammans med utredningsschakten 
kunde ge en bra bild över hur fornlämningen var beskaffad. De åtta förundersök-
ningsområdena var av delvis olik karaktär vilket tarvade lite olika angreppssätt 
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rent metodiskt. Eftersom de var av olika storlek och art kom målsättningen för 
några av dem att vara, i enlighet med länsstyrelsens förfrågningsunderlag, redan 
i detta skede att slutdokumenteras i form av en utökad förundersökning. Detta 
var fallet med FUO6 (bortodlad gravhög) och 7 (förmodade brandlagret). Dock 
visade det sig vid avbaningen i FUO6 att resterna av den förmodade gravhögen 
var betydligt mer välbevarade och omfattande än vad som varit möjligt att utröna 
vid den arkeologiska utredningen i december 2013, vilket resulterade i att beslut 
togs om en slutundersökning, då lämningarna bedömdes kräva en betydligt mer 
omfattande arkeologisk insats (lst dnr: 431-7100-14). Vid förundersökningen av 
FUO4, FUO5 och FUO8 framkom lämningarna inom en så pass begränsad del 
av fornlämningen att förundersökningsområdet banades av i sin helhet i denna 
del och samtliga framkomna anläggningar undersöktes. På så sätt kunde förun-
dersökningen utföras genom ett högst, såväl samhällsekonomiskt som antikva-
riskt, praktiskt arbetssätt. 

Samtliga sökschakt, anläggningar, fynd, detektorfynd och lösfynd på alven 
mättes in med hjälp av GeoRX, GPS med stor inmätningsprecision. Under-
sökta anläggningar grävdes, med några undantag, till hälften och dokumente-
rades på milimeterfilm. Schakt och anläggningar fotograferades med digitalka-
mera. Alla mätfiler och vidare dokumentation och fyndregistrering har därefter 
utförts i Intrasis, där de olika förundersökningsområdena har tilldelats projekt-
namnen Veinge2014130FUO1, Veinge2014130FUO2, Tjärby2014130FUO3, 
Tjärby2014130FUO4, Tjärby2014130FUO5, Laholm2014130FUO6, Laholm-
2014130FUO7 och Laholm2014130FUO8. Vidare digital bearbetning har sedan 
utförts i Intrasis analysis och ArcGis. 

Enligt länsstyrelsens direktiv i föreliggande remiss skulle påträffade fynd tas 
tillvara och registreras och denna strategi genomfördes.

Samtliga förundersökningsområden metalldetekterades av arkeolog Jonas Pauls-
son, Kula HB. I FUO2. 4, 5 och 8 avsöktes matjorden i sökstråk över förundersök-
ningsområdet. I FUO1, 3, 6 och 7 metalldetekterades matjord och anläggningar 
i samband med avbaning och undersökning (bilaga 7). Även några anläggningar 
i FUO2 och FUO8 kom att metalldetekteras vid undersökningstillfället. 

Jordprover för makrofossilanalys samlades in för att möjliggöra bestämning av 
innehåll, funktion och karaktär hos anläggningar. Ett urval av dessa makrofos-
silanalyserades av Jens Heimdahl vid uppdragsverksamheten vid Statens histo-
riska museum (bilaga 5). Kol som valdes ut för 14C-datering skickades först på 
vedartsbestämning, vilken utfördes av Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro 
Dating (bilaga 6). 14C-datering utfördes av Göran Possnert, Ångströmslaborato-
riet i Uppsala (bilaga 3). Osteologisk analys utfördes av osteolog Emma Maltin, 
Bohusläns museum (bilaga 4).  
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TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Trakten runt de olika förundersökningsområdena har avseende den övergripan-
de topografin och den kända fornlämningsmiljön tidigare beskrivits i den arkeo-
logiska utredningsrapporten. Jordmånen i de olika förundersökningsområdena 
utgjordes främst av sand, inom några fanns inslag av moränblandad sand. Under 
kapitlet RESULTAT beskrivs topografi till respektive förundersökningsområde 
kortfattat. Gällande fornlämningsmiljö redogörs det till varje förundersöknings-
område endast för det till respektive delområde direkt anslutande fornlämnings-
bestånd som kan anses ha en mer påtaglig relevans för tolkningen av undersök-
ningsresultaten från de enskilda ytorna. 

HISTORISK MARKANVÄNDING OCH KARTANALYS
FUO1 är beläget i åkermark strax söder Wessinges bykärna, vilken vid tiden för 
kartans upprättande uppvisar sex gårdar strax norr om och tre gårdar nordöst om 
FUO1. På samma karta syns att merparten av FUO2 ligger inom åkermark och 
Vessingehögen benämns Byhög. FUO3 till FUO8 ligger samtliga inom inägor i 

FUO1

FUO2 

Fig. 2. FUO1 och FUO2 på Historiska kartöverlägg. Prickade ytor=åkermark, streckade vägar=vägar, kvadrater=gårdslägen. Skala 1:10 000

0                                                     500 m
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FUO5

FUO8

FUO3 

FUO4 

FUO5 

FUO6 

FUO7

FUO8 

Fig. 3. FUO3-8 på Historiska kartöverlägg 
samt fornminnen markerade. Prickade 
ytor=åkermark, streckade vägar=vägar, 
kvadrater=gårdslägen. Skala 1:8 000

0                         200 m



12

form av åkermark. Hela sträckan fram till sockengränsen Tjärby – Laholms lfs 
utgörs av Tjärby bys kärnåkrar. Det äldsta skriftliga omnämnandet av Tjärby, 
Tiärby härrör från år 1468 (Sahlgren 1948:47). Dock visar vissa bevarade kyrkoin-
ventarier i Tjärbys nuvarande kyrka (byggd 1907) på ursprung från tidigmedeltid, 
exempelvis dopfunten från sent 1100-tal (Nilsson 1994:18f) och torde tyda på att 
även byn har betydligt äldre anor än de äldsta skriftliga beläggen kan upplysa om. 

UNDERSÖKNINGSPLANENS MÅLUPPFYLLELSE
I stort kunde undersökningsplanens mål uppfyllas genom att metoder kunde 
genomföras som planerat och därmed kunde frågeställningar besvaras. Dock 
visade det sig vid avbaningen av FUO6 att resterna av den bortodlade gravhö-
gen var så pass välbevarade att en betydligt mer omfattande arkeologisk insats 
var nödvändig, varvid det beslutades att den skeppsformiga stensättningen skulle 
underkastas en slutundersökning (enligt Länsstyrelsens diarienummer 431-7100-
14, beslutsdatum 2014-10-20). I samband med undersökningen av FUO 4, 5 
och 8 blev det tydligt att lämningarnas utbredning och omfattning var relativt 
ringa och koncentrerade inom en mindre yta att lämningarna kunde följas upp 
genom att hela förundersökningsytan banades av. Med detta inte sagt att hela 
den förmodade fornlämningen har undersökts i sin helhet, utan endast den del 
som berörs av VA-ledningens arbetsområde har undersökts i sin helhet. Dock är 
det i sammanhanget viktigt att påpeka att det är av stor betydelse att den shape-
fil över arbetsområdets utbredning som vi fått tillsänt överensstämmer med den 
framtida förläggningen av VA-ledningen och att det inte kan bli tal om någon/
några meters förflyttning i någon riktning. Skulle en justering behövas göras av 
VA-ledningens placering kommer detta att kräva en antikvarisk insats vid de 
nu berörda förundersökningsområdena, då fornlämningarnas utbredning ej har 
kunnat fastställas, förutom i FUO6 och 7. 

I flera utav förundersökningsområdena upptas en stor del av ytan av ett stort 
antal kablar och ledningar. Detta har medfört att vissa delar inte kunnat förun-
dersökas på ett tillfredställande sätt för att få en god inblick i fornlämningens 
status och utbredning, jämnt fördelat i VA-ledningens arbetsområde. Detta faktum 
bör tas i beaktande inför en kommande slutundersökning. I alla de tre områden 
som förordas vidare antikvariska insatser är nedgrävda kablar och ledningar en 
realtitet att förhålla sig till och om dessa kablar ska friläggas då de faller inom 
VA-ledningens arbetsområde bör det räknas som en extra post i budget då det 
kräver framrensning med spade och ej med grävmaskin i en betydande del över 
fornlämningen. 
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RESULTAT

FUO1 VEINGE RAÄ 346

Topografi och fornlämningsmiljö 
FUO1 är beläget i samhället Veinges östra delar i fastigheten Vessinge 3:6. Väster 
om FUO1 löper Veingevägen och i sydost övergår slänten där förundersöknings-
området är beläget i ett böljande öppet fullåkerslandskap. Förundersöknings-
området ligger i en slänt mot nordost och höjdskillnaden är över 5 meter inom 
området med 34,4 m ö h i nordost och 39,8 m ö h i sydväst. Jordmånen i förun-
dersökningsområdet utgörs av fin sand, som i det högre liggande partiet uppvi-
sar ett visst inslag av sten. 

Området ligger strax nordost om den bortodlade gravhögen Veinge 86. Terräng-
en utgörs av åkermark, där fodermajs skördades strax före förundersökningen. 
Detta medförde att hela förundersökningsområdet var täckt med en rejäl stubb 
efter majsstänglarna, vilket var en försvårande faktor vid metalldetekteringen 
varvid detekteringen främst kom att utföras på matjorden i dumphögarna, alven 
och anläggningar. 

Fig. 4. Översiktsbild FUO1 mot Ö. Fotonr: 2014-89-193. Foto: Stina Tegnhed
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Området ligger i norra utkanten av Veingeåsen, på vilken ett flertal gravhö-
gar är belägna och en gång har varit belägna, men numera är bortodlade efter 
många års intensiv odling i området. Cirka 1 km i nordost ligger Veinge kyrka 
med anor från 1100-talet. Ser man till äldre kartmaterial tangerar FUO1 Vessinge 
bytomt (fig. 2). Direkt söder om förundersökningsområdet finns i fornminnesre-
gistret en markering för den numera bortodlade gravhögen Veinge RAÄ 86. Om 
denna fornlämning står det beskrivet att gravhögen enligt 1967 års inventering 
var 10x8 meter stor (ÖSÖ-VNV) och 1,5 meter hög. Högen uppvisade kantska-
dor och i SSV delen hade benflisor påträffats på spridda ställen. Intill och öster 
om högen låg vid tiden för inventeringen ett grustag. Vid en senare inventering 
som genomfördes år 1986 fanns ingenting kvar som syntes av högen och uppgifter 
som insamlats då gjorde gällande att högen togs bort och grustaget fylldes igen år 

Fig. 5. FUO1 Veinge RAÄ 346 och FUO2 Veinge RAÄ 347-349 med omgivande fornlämningar. Skala 1:10 000.
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1976 på Hälsovårdsnämndens begäran. Enligt uppgiftslämnaren tillika arrenda-
tor fanns ingen hög på platsen utan endast schaktmassor från grustaget. Vid den 
nu aktuella förundersökningen framkom en stor nedgrävning i området närmast 
öster om den bortodlade högen. Den stora gropen var fylld med allsköns bråte 
och skräp och kan kanske bekräfta att platsen nyttjas som soptipp. 

Förundersökningsresultat
Vid förundersökningen drogs 3 sökschakt i nordost - sydvästlig riktning med en 
gemensam längd av 200 meter inom ett ca 1160 m² stort område. Den förunder-
sökta ytan motsvarar cirka 300 m². Förundersökningsschakten var nödgade att 
placeras mer österut i förundersökningsområdet än vad som ursprungligen var 
planerat då både telekabel och elkablar var markerade i marken öster om vägen. 
Detta medför att den västra delen av fornlämningen ej är lika välundersökt som 
den östra. Undersökningsschakten drogs så nära som var möjligt dessa marke-
ringar. Anläggningarna låg spridda i förundersökningsschakten, med en viss 
koncentration till förundersökningens centrala och norra delar. I den sydligaste 
delen av förundersökningsområdet, inom en sträcka av cirka 25 meter påträffades 
inga anläggningar och området var stört av en sentida nedgrävning med avfall. 
Jordmånen i området skiftar från fin gulbrun sand till mer steniga partier i den 
högre liggande delen i söder. Matjordslagrets tjocklek varierar mellan 0,3-0,6 
meter, varav de mäktigaste partierna återfinns spridda i förundersökningsområ-
det, men främst i den mer låglänta delen i norr. Överlag mäter matjorden mellan 
0,3-0,4 meter. Nederoderade jordmassor syns under ploggången i schaktväggen 
i flera av schakten, tillsammans med en mörkfärgning bestående av humös sand 
med inslag av kol, som tolkas som en äldre markhorisont. I den högre liggande 
södra delen av förundersökningsområdet saknas den äldre markhorisonten. 

Anläggningar
Sammanlagt påträffades 92 anläggningar, som utgörs av 78 stolphål, 9 gropar, 
3 härdar, 1 lager och 1 ränna. Ett representativt urval har undersökts till 50 % 
och visade att de undersökta anläggningarna överlag var välbevarade. Av det stora 
antalet stolphål som påträffades har 27 stycken undersökts. Stolphålen har varierat 
i storlek mellan en diameter på cirka 0,2 meter upp till 0,6 meter, varav merpar-
ten har en diameter mellan 0,3-0,4 meter. Stolphålens djup var allt från 0,05 till 
0,48 meter. Enstaka stolphål har varit stenskodda och humösiteten har varierat 
något men i regel har fyllningen uppvisat ett visst mått av humösitet. Merpar-
ten av stolphålen var fyndtomma, men några av dem innehöll lera. Variationen 
på dimensioner och djup torde tyda på anläggningar som kan tolkas både som 
takbärande och mindre väggstolpar. Inga tydliga huskonstruktioner kunde klargö-
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ras vid förundersökningen dock borde koncentrationen av anläggningar och då 
främst stolphål tyda på att spåren efter ett eller eventuellt två långhus finns inom 
undersökningsytan. 

Tre härdar låg placerade inom stolphålskoncentrationerna. En av härdarna, 
1083, bestod av brun humös sand med knytnävsstora stenar spridda i fyllningen 
och innehöll enstaka små kolfnyk och även en mynningsbit keramik. Anlägg-
ningen tolkades som en härd alternativt en grop. 

En anläggning som urskilde sig vid förundersökningen var grop 808. Vid 
avbaningen framkom en stor rektangulär mörkfärgning. Formen och storleken 
medförde att förundersökningsschaktet utvidgades så att hela anläggningen frila-
des. I alven syntes då en 1,75 meter lång och cirka 1,0 meter bred mörkfärgning 
som var placerad i ganska rak nordsydlig riktning, vars storlek och form gjorde 
att anläggningen tolkades som en eventuell grav (trots den för gravar inte lika 
vanligt förekommande riktningen). Gropen kom att grävas ut till cirka 75 %. 

Fig. 7. Grop 808s profil mot Ö. Fotonr: 2014-89-169. Foto: Linn Nordvall.
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Anläggningen var 0,7 meter djup och hade tre fyllningar. Överst fanns gråbrunröd 
humös sand, något fet med enstaka små kolfnyk och små brända lerbitar. Under 
detta lager påträffades brungrå ljusare humös sand. Nederst i gropen framkom 
grå humös sand, vilket även utgjorde den mesta av fyllningen, Enstaka sten, cirka 
0,15x0,1x0,1 meter stora och några mindre kolbitar fanns i den för övrigt homoge-
na fyllningen. På 0,36 och 0,5 meters djup under avbaningsnivån påträffades två 
mindre järnföremål, tolkade som små spikar. Anläggningen uppvisade helt lodräta 
väggar i alla väderstreck. De två översta lagren verkade något vattenpåverkade, 
men dock inte helt tydligt. Förutom de enstaka kolbitarna påträffades inget trä 
eller skelettdelar som kunde påvisa anläggningens användning. Inte heller någon 
skelettfärgning eller kistfärgning kunde anas i fyllningen. Ett träkolsprov insam-
lat i botten av anläggningen, vedartbestämdes till alm från gren och daterades 
till 1405-1435 e.Kr. (1 Sigma) 1390-1450 e.Kr. (2 Sigma), (Ua-50062, bilaga 3). 
Ett jordprov insamlat i nedersta lagret valdes ut för makrofossilanalys för att söka 
kasta ljus över gropens ursprungliga funktion via dess innehåll. Men resultatet av 
analysen visade att det var svårt att tolka den i samband med det makroskopiska 
innehållet, då denna liksom de övriga anläggningarna som jordprov insamlats ur, 
innehöll förkolnad säd, samt en glasad mineralsmälta, som även denna kan vara 
spår av husbrand. Heimdahl presenterar i sin rapport att en rimlig tolkning är 
att träkaret fyllts igen med jord från en kulturpåverkad markhorisont på platsen 
och att träkaret sålunda är att betrakta som en yngre lämning, som inte direkt 
hör till boplatsen. 

Övriga större gropar som främst framträdde i norra delen av förundersöknings-
området undersöktes med geospjut för att undersöka fyllning och djup. Grop 1231 
täckte hela schaktet i ett 2,85 meter långt parti, med osäker utbredning i öst och 
väst. I ytan syntes brända stenar, några skörbrända, samt lite flintavslag i en fyllning 
som utgjordes av ljusbrungrå humös sand med spridda kol och sotstänk. Djupet 
på anläggningen var cirka 0,15 meter. Även 1245, ett lager eller en grop uppvi-
sade samma djup och bestod av gråbrun svagt humös sand, med inslag av träkol, 
bränd lera samt någon sten i ytan. Anläggningens form bidrog till tolkningen 
att det eventuellt var en grop med rest av ingång eller nedgång? I södra halvan av 
förundersökningsområdet undersöktes en del av en grop 638 med en längd av 1,88 
meter och okänd bredd, då endast en del av den var synlig i schaktet. Djupet var 
0,43 meter och fyllningen utgjordes av brun humös sand med ett fynd av genom-
bränt och eroderat benfragment från däggdjur samt ett keramikfynd. Grop 1168 
utgjordes av en 0,9 bred och 0,32 meter djup grop fylld med sten. Längden var 
osäker då den har sin utbredning bortom schaktväggen. Stenarna var lite sotiga 
och skärviga men ej skörbrända. Förutom den rikliga mängden sten innehöll 
gropen brun, svagt humös sand och något enstaka fragment träkol. Kan stenarna 
haft funktionen som ett stödfundament till en större stolpe? 
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Grophuset 460
I den västra delen av schakt 200 stack den östligaste delen av grop 460 fram som 
en mörkbrun humös grop med inslag av kolfnyk och mindre stenar i ytan i ett 
2,5 meter långt och 0,7 meter brett område. Att ytterligare frilägga den stora 
gropen var tyvärr inte görbart då schaktet placerats så nära som möjligt de el- 
och teleledningar som var markerade på platsen. En kvadrant av gropen under-
söktes. Överst i gropen fanns ett 0,25–0,3 meter tjockt mörkgråbrun mycket 
humös sand med inslag av bränd och obränd lera, träkolbitar och brända ben. I 
botten av denna fyllning syntes koncentrationer av bränd lera som vid framrens-
ning visade sig vara rester av vävtyngder, då det gick att skönja mittenhål i de 
klumpar av bränd lera som föll isär när de lyftes. Den brända leran, som syntes 
som ett 0,05 meter brett skikt vilade på en tunn kollins, vilken var som tjock-
ast i gropens sluttande sidor för att sedan tunna ut alltmer och nästan försvinna 
i botten av gropen. Gropen var cirka 0,3 meter djup. Träkol från kollinsen som 
samlades in gav vedartsbestämningarna ek och björk från yngre stammar. Björkt-
räkolet daterades till 1050-1090, 1150-1210 e. Kr. (1 Sigma) och 1030-1220 e. 
Kr. (2 Sigma) (Ua-50061, bilaga 3). De brända benen som var mycket fragmen-
tariska kunde inte bestämmas närmare än till däggdjur. I grophuset påträffades 
förundersökningens mest spektakulära fynd, en skärva Östersjökeramik samt en 
nit med rombisk bricka, se stycket om fynd nedan. 

Fynd
Sammanlagt påträffades 21 fynd och de utgjordes av keramik (sex st.) och fragment 
av brända ben (sex st.). Övriga fynd utgjordes av flinta (tre st.) och bränd lera (ett 
fragment) och metallfynd (fem st.). Den förhistoriska keramiken var fragmenterad 
och de flesta fragmenten saknade typologiskt viktiga karaktärsdrag. Dock urskiljer 
sig HM28799:9 en skärva östersjökeramik. Den påträffades i grophuset ovanpå 
lagret med resterna av vävtyngder. Kärlet har varit ornerat med sneda intryck 
på skuldran samt vågband strax under mynningen. Det har haft en mynnings-
diameter på omkring cirka 26-30 cm för den yttre utåtböjda delen. Den långa 
utåtböjda mynningen med avrundad mynningskant och konvex insida är ovanlig 
för Halland. Mynningsform och dekor ansluter till en tidigmedeltida skånsk eller 
östdansk keramiktradition (muntl. Anders Håkansson, samt Roslund 2001). 

Östersjökeramiken är en tidigmedeltida inhemsk keramik med slaviska influ-
enser och namnet kommer av förekomsten runt Östersjön. Keramiken började 
framställas vid slutet av 900-talet och produktionen fortsätter under 1000-1100-
talen. De slaviska hantverksinfluenserna syns i uppbyggnadsteknik och dekor. 
Med östersjökeramiken introducerades även kavaletten, en långsamt roterande 
skiva som keramiken formades och dekorerades på. Kärlformen var till en början 
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mycket lik den äldre inhemska vikingatida keramiken, medan uppbyggnadsteknik, 
olika typer av dekor och finare kärlgods samt bättre bränningsmetoder tillhörde 
det slaviska keramikhantverket (Brorsson 2003:169ff). 

Vid undersökningen av en yngre järnålders-/tidig medeltida boplats i Furudal, 
Veinge RAÄ 326, påträffades 53 skärvor Östersjökeramik som daterades till tidsin-
tervallet 1075 till och med 1200. Bland dessa skärvor påträffas ingen motsvaran-
de den skärva som påträffades i Veinge 346. En skärva med dekor av liknande 
sneda streck påträffades i ett igenfyllnadslager överst i ett grophus daterat till tidig 
medeltid (1040-1170 e. Kr.) och vars väggar troligen har bestått av en flätverks-
konstruktion. I grophuset fanns inga spår efter hantverk utan har troligen funge-
rat som bostad (Håkansson 2011:34f och 57ff). 

Ett fynd av det ovanligare slaget utgörs av en nit med en rombisk bricka som 
väger 5,2 gram. Den påträffades vid metalldetektering av fyllnadslagret i grophuset 
460. De övriga metallfynden består av de två framgrävda spikarna i grop 808, samt 
ett bronsbleck och en del av ett silvermynt med valören 2 öre och präglat 1665, 
vilka påträffades vid metalldetektering av matjorden i förundersökningsområdet.

Analyser
Sex fyndposter utgjordes av fragment av brända ben. Dessa insamlades i gropar, 
grophus, härdar och ett stolphål. Gemensamt för fynden är att de är ringa i mängd 
och mycket fragmentariska. Den största mängden ben insamlades i grophuset 
där vikten uppgick till 2,5 gram. Den osteologiska analysen av dessa få och små 
fragment resulterade i bedömningen att de alla var från däggdjur. Makrofossil-
analysen av jordprover insamlade i stolphål 392, grophuset 460 och gropen 808 
visade på ett förhållandevis likartat innehåll i anläggningarna med rikligt med 
träkol och enstaka förkolnade sädeskorn.  Förmodligen kan grophuset och stolp-
hålet knytas till aktiviteter som matlagning eller dryckesberedning. I stolphålet 

Fig. 8. Fotografi av Östersjökera-
mik  HM28779:9 (t. h.) och niten 
HM28779:12 (t. v.).  
Skala 1:1. Foto A Andersson. 
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fanns även brända benfragment som förstärker detta intryck. Resultatet av analy-
sen visade att det makrofossila materialet på denna boplats sannolikt kommer att 
kunna kasta en del ljus över undersökta anläggningar vid en slutundersökning, 
samt antagligen kunna bidra till bilden av platsens karaktär och ekonomi. 

Strukturer 
Stolphål till förmodad byggnation påträffades i de norra samt centrala delarna av 
förundersökningsområdet. Det har inte gått att belägga säkra hus, likväl torde 
det röra sig om någon form av stolpbyggda konstruktioner inom fornlämning-
en. Detta antagande grundar sig på de väl tilltagna dimensionerna på några utav 
stolphålen.  Dessa borde utgöra resterna efter takbärande stolpar medan de mer 
grundare och mindre i storlek kan utgöra resterna efter mindre väggstolpar. En 
del av stolphålen är lika i storlek och fyllning som t ex stolphål 938 och 946, som 
ligger 1,3 meter från varandra. Till en möjlig byggnad skulle kunna grop 1168 
och stolphål 392 knytas, som ligger på 4 meters avstånd från varandra. 

Fig. 9. Stolphål efter takbärande stolpe, 392 mot S. Fotonr: 2014-89-186. Foto: Stina Tegnhed
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Stratigrafi
I den norra, något lägre liggande delen av förundersökningsområdet återfanns 
resterna av en äldre markhorisont. Denna skönjdes som en mörkgråfärgad, svagt 
humös sand mellan alven och den ovanliggande matjorden. Vid undersökningen 
av stolphål 1221 som påträffades i den västra schaktväggen av schakt 831, syntes 
ett lager med rödbränd lera i den äldre markhorisonten med ett underliggande 
stolpavtryck fylld med brunröd sand och obränd rosabeige lera i botten av stolp-
hålet. Är det möjligen en rest av ett raserat lergolv som syns i avtrycket? Vid denna 
anläggning mätte den äldre markhorisonten cirka 0,1 meter. Detta var det enda 
ställe i förundersökningsschakten där det tydligt syntes att anläggningarna var 
anlagda i den äldre markhorisonten.

Tolkningsförslag
Fornlämningen tolkas som en boplatslämning, som genom 14C-datering, keramik-
fynd och anläggningstyper placerar platsen tidsmässigt till senare delen av järnål-
dern och tidig medeltid. Boplatslämningen omfattar sannolikt resterna efter 
långhus och grophus samt resterna av en äldre markhorisont, som syns under 
ploggången.  

Gropen 808 ś i sammanhanget sena datering till 1400-talet är något enigma-
tisk. Om den är en anläggning som brukats samtidigt som husen var bebodda 
eller om den har ett samband med närliggande byggnation är oklart.   

 Platsens kunskapspotential
Lämningarna inom FUO1 är de första undersökta spåren och därmed även det 
första arkeologiska belägget av bebyggelsen inom Vessinge medeltida bytomt. 
Den äldsta kartan över platsen (Veinge sn Akt 106, 1800-06) är en ägomätning 
utförd 1800 som visar att gårdslägena vid den tiden ligger strax norr och nordöst 
om FUO1. Undersökningsytan låg vid tiden före storskiftet inom Vessinges bys 
inägor och området utgjorde då åkermark och benämns Dungsåker (se fig. 2). 
Det äldsta skriftliga omnämnandet av Vessinge by är från år 1468 Wisinghe. 
Platsen benämns även Wysinge år 1481 och Wessinge år 1569. Jordboken från år 
1646 upptager tre hela skattehemman, samt ett helt och två halva frälsehemman. 
Namnet är enligt ortnamnsforskaren Sahlgren dunkelt och föreslår att namnet 
kan ha sitt ursprung i dialektordet vesa, dy, gyttja, sannolikt åsyftande terrängen 
vid Vessingesjöarna (Sahlgren 1948:54). Själva Veinge socken är uppkallad efter 
kyrkbyn. Den äldsta namnformen Withingi härrör från år 1269 och Widhinge, 
Widynge från 1401-1450 (aa:49). Veinge kyrka tros ha anlagts på 1100-talet och 
omnämns första gången 1387 som Widinges kerken by. Namnet Veinge är sanno-
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likt en inge-avdelning av fornhalländskan vidher, skog (Sahlgren 1948:53f). Platser 
med slutleden –inge tillhör de äldsta ortnamnen och kan följas tillbaka till äldre 
järnålder (Pamp 1988:34f). 

En annan närliggande sakral byggnad från medeltiden är ett mindre kapell 
beläget ungefär en kilometer ostnordost om Veinge 346. Sankt Hans kapellru-
in med invidliggande offerkälla är belägen i betesmark vid Bölarps by i Veinge 
socken. Ett 20-tal meter från ruinen flyter Vessingeån. Kapellets datering är inte 
utredd, men platsen undersöktes delvis vid en mindre forskningsgrävning 1965 
i syfte att söka klarhet i kapellets tillblivelse samt dess samband med offerkäl-
lan, invid vilken ett stort antal mynt (främst från Karl XI:s tid) påträffats genom 
årens lopp. Undersökningen resulterade i att murar till en byggnad orienterad i 
öst-västlig riktning frilades. Det inre av byggnaden mätte endast 6,5x9 meter. 
Murarna utgjordes av meterstora rektangulära stenblock, vilka sammanfogats 
med kalk som bindemedel. Tegelgolvet var till vissa delar bevarat och visade sig 
vara lagt i fiskbensmönster. Ovanpå golvet påträffades ett tyskt silvermynt från 
1555. Några fler mynt eller lösfynd från medeltid gjordes inte i området. Området 
där kapellet har uppförts befanns vid undersökningen mycket sank och orsaken 
till att man anlagt en kyrkobyggnad på en så pass oländig mark anser undersök-
ningsledaren Lennart Lundborg, torde vara den sägenomspunna artesiska källa 
som springer upp på platsen (Lundborg 1975:28ff)

När det gäller kunskapsläget angående den tidigmedeltida bebyggelsen i Veinge 
socken är det ett relativt outforskat område. I ljuset av detta kan en slutundersök-
ning av Veinge RAÄ 346 bidra till viktig kunskap om denna del av Veinge sockens 
förhistoria och historia. Beträffande det medeltida materialet är frågor kring när 
bebyggelsen etableras och när den upphör centrala. De tidiga bybildningarna 
och bebyggelsemönstret vid tiden före de vid skiftena upprättade lantmäterikar-
torna anses allmänt som ett mycket angeläget forskningsfält. Platsen är intres-
sant utifrån studien hur den byggda och sociala miljön ter sig på landsbygden 
under äldre medeltid, hur organiserades byn och det omgivande landskapet och 
vilka var aktörerna? Resultatet från förundersökningen av Veinge 346, visar att 
fornlämningen har goda förutsättningar för studier av bebyggelsens organisation 
och sociala miljö. Det framkomna fyndmaterialet är ganska ringa, men inte desto 
mindre spännande med en skärva Östersjökeramik och en nit med rombisk bricka. 
De välbevarade anläggningarna uppvisade även ett gott makroskopiskt material 
som vid analys bedöms kunna bidra till bilden av platsens karaktär och ekonomi.  

På andra halländska lokaler kan en strukturell förändring av bebyggelsen under 
1100-talet skönjas, med en ökning av antalet byggnader och uppdelning av bebyg-
gelsen i flera gårdsenheter. Vid den relativt närbelägna boplatsen Furudal, Veinge 
RAÄ 326 (ligger 4 kilometer sydväst om Veinge RAÄ 346), med gårdslämning-
ar från vikingatid-äldre medeltid samt yngre romersk järnålder bekräftas denna 
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tradition och under sent 1100-tal eller 1200-tal delas gården i Furudal upp i flera 
enheter (Håkansson 2011:5ff). Den relativt smala korridor av fornlämning Veinge 
RAÄ 346 som berörs av den planerade VA-ledningens arbetsområde, kanske är 
alltför begränsad för att kunna fånga och studera om en liknande situation varit 
fallet inom denna boplats, men dock torde de välbevarade spåren av bebyggelse 
kunna vara ett viktigt bidrag till att förstå platsens utveckling och tillväxt under 
övergången sen vikingatid tidig medeltid, en omvälvande tid inte minst i ljuset 
av ett religionsskifte med förändringen från asatro till kristen tro. 

Ungefär 1 kilometer väster om Vessinge bytomt återfinns platsen för Elestorps 
bytomt (Tjärby RAÄ 67:1) vars äldsta skriftliga omnämnande är från 1468. 
Lämningar, i form av boplatslämningar och yngre rödgods som kopplas till bytom-
ten påträffades vid en arkeologisk utredning 1995 men lämningen har inte under-
kastas vidare arkeologiska undersökningar (Bjuggner & Carlie 1995). 

I Eldsberga, cirka 5 kilometer norr om Veinge har delar av den medeltida bebyg-
gelsen undersökts. Vid en arkeologisk undersökning 1988 av Eldsberga RAÄ 119 
påträffades högmedeltida bebyggelselämningar i form av gårdslämningar med 
golvrester, syllstenar, ugnsfundament och två källare (Bjuggner 1988 manus). 

Den medeltida bybildningen i Halland är en svåranalyserad och komplex 
företeelse, där bebyggelsen verkar ha ingått i ett dynamiskt och ständigt diskon-
tinuerligt landskap. Varför diskontinuiteten präglar den agrara bebyggelsen och 
odlingslandskapet i Halland är en olöst fråga (se vidare frågor kring den halländska 
vandrande byn, Håkansson 2009). En slutundersökning av Veinge RAÄ 346 blir 
viktig inför vidare studier av det tidigmedeltida bylandskapet i Laholmsområdet. 

Åtgärdsförslag
Kulturmiljö Halland förordar en arkeologisk slutundersökning av Veinge RAÄ 
346 i det område som syns i figur 6, då lämningarna inom FUO1 bedöms vara 
av mycket stort antikvariskt intresse och kan tillföra ny kunskap om den tidiga 
bebyggelsen inom Vessinge by. Det förordade slutundersökningsområdet omfat-
tar cirka 1050 m2.
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FUO2 VEINGE RAÄ 347-349

Topografi och fornlämningsmiljö 
Strax väster om FUO1, på motsatt sida Veingevägen löper det 400 meter långa 
FUO 2 över höjdryggen där den monumentala Vessingehögen (Veinge RAÄ 64) 
är belägen på högsta punkten, ungefär 45 meter över havet. Nord och nordväst 
om området följer en vidunderlig utsikt över ett böljande fullåkerlandskap bort 
mot Eldsbergaåsen. Området ligger i åkermark precis norr om villabebyggelsen 
längs Äringsvägen. Vid förundersökningstillfället låg åkermarken i vall inom den 
yta som ska exploateras för att strax norr om vara höstsådd. Jordmånen i området 
varierar något, från finare sand till mer grusigare och steninblandad sand. Fastig-
heten är Veinge 3:4 i Veinge socken. Jordmånen varierar mellan fin sand, främst 
inom de något lägre belägna östra och västra delarna av förundersökningsområ-
det, med moräninslag i de centrala delarna. Matjorden varierar i området mellan 
0,3-0,7 meter, med de mäktigaste partierna koncentrerade till den östra delen. 

Fornlämningslandskapet domineras av de monumentala gravhögarna som finns 
belägna som ett pärlband på höjdryggen som löper genom Veinge. I det direkta 
närområdet finns gravhögar som Veinge RAÄ 64 (Vessingehögen) samt Veinge 
RAÄ 63 (Skipes hög) och den borttagna gravhögen Veinge RAÄ 86. Den stora 
gravhögen Vessingehögen, som vattenledningen passerar mycket nära, undersök-
tes år 1923 av T.J. Arne och hans dokumentation av högen visar att den då var 23 
meter i diameter och 3,5 meter hög. Högen visade sig innehålla en gånggrift med 
fem till sex skelett och har av fyndmaterialet att döma varit i bruk under såväl 
mellan- som senneolitikum (Arne 1923:95ff, Ewald 1929:94ff).

Ungefär 100 meter norr om FUO2 finns ett ganska stort område registrerat i 
fornminnesregistret som fyndplats för insamlad flinta, Veinge RAÄ 260. Inom 
en 70 x 90 meter stor yta har 3 avslag med retusch, samt 23 avslag, varav 4 var 
eldpåverkade, påträffats och insamlats. Strax norr om Veinge RAÄ 260 finns ytter-
ligare ett fyndområde, Veinge RAÄ 246, där det inom en yta av 80x 160 meter 
(Ö-V) har tillvaratagits 2 retuscherade flintavslag samt 22 flintavslag, varav 4 varit 
eldpåverkade. Ytterligare flinta observerades på platsen, men till stor del av den 
i trakten naturligt förekommande typen. Enligt markägare hade områden med 
mörkfärgad jord och skörbränd sten iakttagits vid plöjning.  

I samband med detaljplanering för fyra tomter inom fastigheten Vessinge 1:60 
Äringsvägen, strax söder om den nu berörda, genomfördes en arkeologisk förstudie 
år 2007. I den nordöstra delen av undersökningsområdet påträffades en härd (se 
markering med stjärna i fig.10), belägen under ett cirka 0,1 meter tjockt erosions-
lager med nederoderad matjord. I samma område observerades även att alven 
utgjordes av fin sand, till skillnad från grus och stenbemängd alv som det reste-
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rande undersökningsområdet utgjordes av (Svensson 2007, Nilsson & Pihl 2007). 
Strax söder om Äringsvägen och Veingevägen genomfördes en arkeologisk 

utredning år 2009 i samband med detaljplaneläggning för nya bostäder och resul-
terade i att några anläggningar, som utgjordes av stolphål, rännor och grop samt 
slagen flinta påträffades och registrerades som Veinge RÄA 342. Dessa var dock 
alltför ringa i antal för att motivera några vidare antikvariska insatser i området 
(Mattsson 2009). Strax öster om dessa anläggningar finns en i fornminnesregist-
ret registrerad fyndplats för slagen flinta där 5 avslag, varav två med retusch samt 
bitar av flinta iakttagits Veinge RAÄ 262.

Förundersökningsresultat
Tolv schakt motsvarande 641,5 m² öppnad yta togs upp i det 4000 m² stora 
förundersökningsområdet. Schaktens placering kom att styras av det faktum att 
en fiberkabel samt elkabel löper längs förundersökningsområdets södra del. Den 
ursprungliga planen var att placera några förundersökningsschakt i södra delen av 
området för att bättre täcka in ytan utifrån utredningsschakten. Där schakt 1579 
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Fig. 10. FUO2 Veinge 347-349 med den del som förordas  
slutundersökning markerad med streckad linje. Skala 1:2 000. 
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Fig. 12. Den östra delen av FUO2 Veinge 347-349 med förunder-
sökningsschakt och anläggningar. Den påträffade hålvägen är 
markerad med mörkblå färg och den eventuella huslämningen 

med orange ring. Figuren visar även utredningsschakt (rött) med 
anläggningar (ljusblå) från utredningen 2013. Skala 1:1 000.

Fig. 11. Den västra delen av FUO2 Veinge 347-349 med 
förundersökningsschakt och anläggningar. Figuren visar 
även utredningsschakt (rött) med anläggningar (ljusblå) 
från utredningen 2013. Skala 1:1 000.
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togs upp grävdes optokabeln fram. Det visade sig att optokabeln var markerad i fält 
med en diskrepans på hela fem meter. Det medförde att vi inte vågade dra förun-
dersökningsschakt i södra delen nära tomtgränserna för att undvika att gräva av 
optokabeln. Då den grävdes fram visade det sig att den låg på ett djup av 0,6-0,5 
meter dvs. precis under matjorden, något som innebar stor risk för avgrävning. 

Förundersökningsområdet är beläget på den förhöjning i landskapet som Veinge-
åsen bidrar till. Åkermarken är lite böljande i den nordöstra delen av förundersök-
ningsområdet. Vid den arkeologiska utredningen funderade vi om svackan som 
anades i den delen av området, kanske var resterna av en gammal bäckfåra som 
successivt fyllts ut genom all markanvändning under årens lopp. I utrednings-
schakten framkom resterna av en stor mörkfärgning som fanns i ett stort parti av 
området och uppvisade ett betydande djup, på över en meter. Vid förundersök-
ningen fick vi en förklaring till svackan och den stora mörkfärgningen. 

Anläggningar
Totalt 61 av anläggningarna definierades okulärt till stolphål. Stolphålen låg 
koncentrerade inom främst två platser, i förundersökningsområdets båda östra 
och västra ändar. Vissa morfologiska skillnader i fyllningen kunde skönjas men 
samtliga var ganska distinkta till sin karaktär. Diametern på stolphålen låg mellan 
0,2-0,6 meter, men merparten av stolphålen hade en diameter på mellan 0,3-0,4 
meter. I den östra delen var stolphålen i regel något mindre i diameter och djup, 
de flesta av de undersökta var mellan 0,2-0,3 meter i diameter och mellan 0,1-0,3 
meter djupa. Inga stolphål med tydliga takbärande dimensioner och stenskoning 
kunde definieras vid förundersökningen. 

Sammanlagt 19 anläggningar definierades som gropar. En av dessa utgjordes 
av en stor grop, 2,9x2 meter, som vid schaktningen tolkades som ett eventuellt 
grophus. Hela anläggningen som framkom i den västra delen av förundersök-
ningsområdet frilades och mättes in som grop 1009. Den östra halvan av grophu-
set undersöktes och då visade det sig att gropen troligen bestod av flera olika faser 
(jfr fig. 13): Först fanns härd 1554 på platsen, vars botten låg cirka 0,55 meter 
under den avbanade alven i schaktet. Sedan har denna anläggning stått öppen 
ett tag och en sandlins syns ovan härden och därovan en fyllning av brun humös 
sand. Sedan anläggs härd 1518 cirka 1,5 meter nordväst om 1554. Därefter sker 
den nedgrävning som satt avtryck som en 2,9 x 2 meter stor grop i nordvästsyd-
ostlig riktning. Skärviga stenar har då avlägsnats från härd 1518 och placerats i 
den östra delen av gropens kant. Därefter har gropen fyllts igen med en homogen 
gråbrun humös siltig sand som innehåller skärvor av yngre rödgods, med grön 
glasering. Fyllningen mätte 0,25 meter, var tämligen homogen och inga skillna-
der i färg eller innehåll som kan tyda på en successiv igenfyllning eller omgräv-
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Fig. 13. Grop 1009, med härd 1554 till vänster och härd 1518 till höger i bild, mot S. Fotonr:2014-89-132. Foto: Mats Nilsson

 Fig. 14. Schakt 721 med härdar, samt Vessingehögen och den västra halvan av förundersöknings-
området i bakgrunden. Mot V. Fotonr:2014-89-135. Foto: Stina Tegnhed
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ning fanns. Resterna efter ett stolphål AS1054 skärs av grop1009 men är troligen 
betydligt äldre och kan antagligen inte knytas till grophuset. Träkol från härden 
i botten av gropen erhöll en mycket sen datering. Provet vedartsbestämdes till 
björk och daterades till 1870-1920 e. Kr (1 Sigma) 1810-1920 e. Kr. (2 Sigma) 
(Ua-50063 Bilaga 3). 

Elva härdar påträffades på ytan. Sex av dem var belägna nära Vessingehögen 
på höjdpartiet utav förundersökningsområdet. Det bekräftar även förhållandet 
från den arkeologiska utredningen då flera härdar påträffades i detta område, 
en av dem med förhistorisk rabbad keramik i ytan. Övriga härdar ligger spridda 
vid stolphålskoncentrationerna. En av dem, härd 335 var ganska rektangulär till 
formen och med måtten 0,9 x 1,35 meter. Liknande härdar har daterats till romersk 
järnålder och övergången till folkvandringstid och anses vara ganska ovanliga på 
järnåldersboplatser (Flagmeier 2004: 17ff). En till storlek och utseende mycket 
lik härd undersöktes på en järnåldersboplats i Genevad, den erhöll dock en äldre 
datering, till 90-70, 60-40, 10-0 f. Kr (1 Sigma) (Tegnhed 2013).

Hålvägarna
Vid den arkeologiska utredningen som föregått förundersökningen hade en 

stor mörkfärgning påträffats i den östra delen av undersökningsområdet. I detta 
område blev åkermarken något böljande och funderingen föddes om det eventu-
ellt var resterna av en gammal bäckfåra som anades i landskapet och som succes-
sivt fyllts ut genom markanvändning under årens lopp, och som skapat den stora 
mörkfärgning som syntes i ett 43 meter stort område i utredningsschaktet. Det 
noterades vid utredningstillfället att i öst var kanten till mörkfärgningen ganska 
distinkt jämfört med västra delen där kanten var mer otydlig. Ett djupare schakt 
drogs då mitt i, dels för att undersöka hur djup gropen var och dels om några 
lagerföljder kunde upptäckas. Den stora mörkfärgningen fanns i djupschak-
tet, från grässvål till alv, till ett djup av cirka 1,1 meter. Fyllningen var relativt 
homogen, det syntes inga större variationer på innehållet och den innehöll inte 
heller några stora stenar. De nedersta två decimetrarna var något mer sandiga till 
karaktären, sedan följde mer humös sand som successivt övergick till ren matjord. 
Det fanns en viss närvaro av kolstänk i fyllningen, men inte några betydande 
mängder. Undergrunden var något mer siltig under gropen än utanför den, men 
annars synes alven inte vattenpåverkad. Eller var det resterna av en mer sentida 
sandtäckt? En av frågeställningarna inför förundersökningen var att söka klarhet 
vad den stora mörkfärgningen representerade för händelse. 

När samma mörkfärgning påträffades i förundersökningsschaktet valde vi att 
dra ett tvärschakt för att undersöka utbredning samt skapa ett tvärsnitt genom 
anläggningen för att förstå anläggningens beskaffenhet. I tvärschakt 326 syntes 
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att anläggningen bredde ut sig i stort sett hela det öppnade 8,5 meter långa schak-
tet och att det under matjorden syntes flera lager i en hålväg. I botten syntes två 
nednötta gropar på ett djup av 38,19 och 38,23 meter över havet. Dessa hade en 
fyllning av humös sand i olika skikt som överlagrades av en sandlins på en höjd av 
38,74 m ö h. Ovan sandlinsen syntes gråbrun humös sand, även denna i flera skikt 
som tordes ha förts på/nederroderats i omgångar. Sandlinsen var inte lika tydlig 
i den norra av de två bottnarna. Även någon meter söder om de båda nedgräv-
ningarna syntes under sandlinsen ytterligare ett nednött parti som överlagrades av 
ovan nämnda sandlins. I tvärschaktet syntes hålvägen i ett 7,18 meter långt parti. 
Hålvägen fortsätter högst troligt att breda ut sig norr om schaktet men schaktet 
drogs inte vidare norrut då vi redan befann oss några meter utanför förunder-
sökningsområdet. Därmed är inte hålvägens norra avgränsning bekräftad. Tvärs-

Fig. 15. Hålvägen i schakt 326 och Patrik Bengtsson i sin traktorgrävare. Vessingehögen syns i bak-
grunden. Mot V. Fotonr:2014-89-104. Foto: Stina Tegnhed
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chaktet var cirka 1,9 meter djupt. Profil3C293 mättes in vid hålvägens södra 
avgränsning och tvärschaktets norra begränsning. Höjderna uppe på grässvålen 
var 40,17 i södra och 39,95 m ö h i norra änden. För att undersöka och bekräfta 
hålvägens riktning drogs ytterligare schakt vilket resulterade i att riktningen på 
hålvägen kunde bekräftas i sydväst (i schakt 485). Några meter ytterligare västerut 
drogs schakt 651 och i den östra änden av schaktet framkom hålvägen samt även 
en ytterligare, mindre hålväg (se markering i fig.-), eller om det eventuellt rör sig 
om en förgrening av den större. Denna mindre väg var cirka 2 meter bred med 
en ljusare och mindre humös fyllning i ytan. Den höll samma riktning som den 
större. Den mindre vägen verkade skäras av den större och kanske rör det sig om 
en äldre mindre väg som föregått den större eller att vägsystemet fått en något mer 
sydöstlig förskjutning med årens lopp. Vid utredningen kunde inte två separata 
vägsystem skönjas i det utredningsschakt som drogs söder om förundersöknings-
schakten, utan där noterades endast en sammanhängande mörkfärgning inom 
40-talet meter utav utredningsområdet. I schakt 651 påträffades ytterligare en 
mindre ränna (A 618) i samma riktning som vägsystemet cirka 15 meter väster 
om dessa. Den syntes som en brungrå, 0,4 meter bred ränna i nordost-sydvästlig 
riktning. Då den snittades visade det sig att den saknade tydlig nedgrävningskant 
och endast var runt 0,15 m djup.

På ett historiskt kartöverlägg (Veinge sn 1800-1806 Akt 106, se fig. 2) syns en 
väg som sträcker sig från Vessinge by sydväst ner mot Tjärby. Denna vägsträcka 
tangerar förundersökningsområdet i det område där hålvägen påträffades och 
antagligen är det den avbildade vägen som framkommit inom förundersöknings-
området. På denna karta syns att merparten av förundersökningsområdet ligger 
inom åkermark och Vessingehögen benämns Byhög. 

Fynd
Den stora förundersökningsytan till trots, påträffades ett ganska ringa fyndma-
terial. Merparten av fynden var flinta, varav fyra av fynden utgjordes av avslag/
avfall och ett av en avslagskärna, som påträffades i stora gropen 1009. Ett lösfynd 
i matjorden strax öster om Vessinge högen utgjordes av en flintspånskrapa (F12). 
Tre fyndposter keramik mättes in. Ett av fynden (F2), består av skärvor från yngre 
rödgods och påträffades i översta fyllningen i den stora gropen/grophuset. De två 
övriga fynden var av betydligt äldre karaktär. Ett av dem (F3) påträffades i ytan 
av fyllningen i ett stolphål (997). Denna fyndpost bestod av fyra bukskärvor av 
förhistorisk keramik, där några av skärvorna uppvisade en rabbad yta. På insidan 
syntes rester av matskorpa. Det andra fyndet av förhistorisk keramik påträffades 
som lösfynd invid grop 685 och bestod av en bukskärva av ett fint tunnväggigt 
(kan dock eventuellt vara spjälkad) kärl, F1. Även ett fynd av bränd lera gjordes 
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i den meterruta som grävdes i det äldre marklagret. Metalldetekteringen resul-
terade i två fynd av Cu-legering, ett platt föremål med korsformig dekor och ett 
osäkert föremål, vilkas förmodade ålder och användning är oklar. 

Analyser
Såväl lämningar som keramikfynd visar att platsen nyttjats under ett vitt tidsspann. 
Det äldsta spåret på platsen utgörs av en grop 853, som var mycket urlakad i ytan, 
men blev betydligt distinktare till fyllning och karaktär på ett lägre djup. Träkol 
som insamlats i detta stolphål daterades till 7180-7050 f.Kr. (kalibrerat med 1 
Sigma) och 7200-7030 f.Kr. (kalibrerat med 2 Sigma, Ua-50064, Bilaga 3), d.v.s. 
mellanmesolitikum. Vid den arkeologiska utredningen påträffades keramik i 
ytan i en av härdarna strax intill Vessingehögen (Tegnhed 2014:17 fig. 11). Kärlet 
uppvisade en rabbad yta och påträffades tillsammans med ett keramikfynd med 
en vulst vid mynningen, vilket födde funderingen om härdarna hade ett tidsmäs-
sigt samband med högens uppförande. Vid förundersökningen påträffades inga 
fler keramikkärl i ytan av härdarna kring högen. Ett träkolsprov samlades in från 
en av härdarna för att söka svar på datering, vilket dock gav dateringen 360-280 
f.Kr. (kalibrerat med 1 Sigma) och 380-190 f. Kr. (kalibrerat med 2 Sigma, bilaga 
3, Ua-50066), d.v.s. förromersk järnålder. I västra delen av förundersökningsom-
rådet där marken sakteligen börjar plana ut efter slänten väster om Vessingehö-
gen påträffades en stor grop, vars ena halva undersöktes för att ge svar på använd-
ning och utröna om det var resterna efter ett grophus. Den översta fyllningen 
var av recent karaktär med skärvor av yngre rödgods. I botten av gropen fanns 
resterna av en härd och träkol från härden erhöll en datering till 1800-tal (bilaga 
3, Ua-50063). 

Tre stycken jordprover sändes på makroskopisk analys. Det ena härstammar från 
den äldre markhorisonten observerad i den västra delen av förundersökningsområ-
det, medan de båda andra samlades in i stolphål 997 där keramik påträffades, samt 
i gropen 1652, även dessa i den västra delen av förundersökningsområdet. Vid sidan 
om träkol samt förkolnade strån och örtdelar påträffades dock inget makrofossilt 
material som kan kasta ytterligare ljus över platsen. Detta kan enligt Heimdahl 
antingen bero på en slump, då det inte är ovanligt på boplatser att vissa prover är 
helt tomma på makroskopiskt material, eller att det undersökta området helt enkelt 
inte innefattar lämningar med spår av matlagning. Detta resultat är intressant då 
keramik med matskorpa iakttagits både vid en av härdarna invid Vessingehögen 
samt i stolphål 997 och preliminärt tolkats som spår efter ceremonier med mat och 
dryck invid de monumentala högarna i närområdet. Det bör dock framhållas att 
ifrån de stolphål som tolkas som huslämningar i den östra delen av förundersök-
ningar, har inga jordprover analyserats avseende spår av makrofossil. 
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Strukturer
I östra änden av förundersökningsområdet, ungefär 17 meter öster om hålvägen 
finns inom ett 40-tal meter en koncentration av stolphål. Sökschaktet utökades 
för att följa upp anläggningarna och skönja utbredning och eventuella husstruk-
turer. Möjligen kan anläggningarna vara spår efter väggstolpar och ingångsstol-
par (se fig. 16). Eventuella takbärande stolpar skulle AS429 och AS402 kunna 
vara, vilka uppvisar liknande dimensioner (diameter på 0,36 och 0,4 meter och 
djup 0,26 och 0,2 meter) och likartad om än inte identisk fyllning av gråbrun 
humös sand. Denna eventuella huslämning var placerad i västsydvästlig-ostnord-
ostlig riktning. I samma område utökades även förundersökningsschaktet invid 
den rektangulära härden och den andra ökningen av stolphål i schaktet, men det 
resulterade inte i att flera stolphål påträffades. Att placera fler förundersöknings-
schakt i södra delen av förundersökningsområdet omöjliggjordes av den marke-
rade fiberkabeln. På områdets högsta punkt invid Vessingehögen bestod alven av 
grövre sand, grus och sten. Vid utredningen framkom härdar och denna företeelse 

Ev takbärare 429

402

377
388

Sträckning

Stolphål

Ränna

Härd

Grop

Fig. 16. Eventuell huslämning. Figuren visar även utredningsschakt 
(rött) med anläggningar (ljusblå) från utredningen 2013. Skala 1:200.
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Fig. 17. Schakt 214 med anläggningskoncentration mot VSV. Fotonr:2014-89-116. Foto: Stina Tegnhed

Fig. 18. Stolphål 388 och 377 inom den eventuella huslämningen, mot VSV. Fotonr:2014-89-119. 
Foto: Stina Tegnhed
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med en anläggningsmajoritet av härdar bekräftades av förundersökningen. Dock 
observerades inga härdar med keramik i ytan som var fallet vid utredningen. Från 
Vessingehögen och vidare västerut där området övergår i en svag slänt förekom 
spridda stolphål och gropar. Invid den större gropen 1009, som initialt tolkades 
som ett grophus, återfanns ytterligare några anläggningar, men inga som tyckte 
bilda några tydliga husstrukturer. I den västra änden förekommer en koncentra-
tion av anläggningar, men de är av skilda slag och inte heller här var det möjligt 
att kunna knyta dem till några specifika strukturer.

Stratigrafi
I stora delar av förundersökningsområdet påträffades ett äldre marklager under 
ploggången. Det framträdde som ett cirka 0,10–0,15 meter tjockt lager bestående 
av gråbrun humös sand.  Två meterrutor grävdes i lagret. I ruta 696 påträffades 
ett fynd av respektive bränd lera och flintavslag. I ruta 1610 påträffades inga fynd 
i lagret, vilket vid denna plats var något mäktigare än i 696. 

Tolkningsförslag
Fornlämningen utgörs av boplatsytor, sannolikt huvudsakligen från brons- och 
äldre järnålder, spridda inom ett cirka 400 meter långt område. Anläggningarna 
varierar i urlakningsgrad, något som torde tyda på spår efter flera olika tidsepo-
ker. Om anläggningarna är regelrätta boplatslämningar eller om det är rester 
efter annan sorts verksamhet kunde inte till fullo utrönas vid förundersökningen. 
Platsen kan tyckas något fyndfattig för att kunna utgöras av en boplats i denna 
del av Halland. 

Dateringarna av platsen visar på en lång brukningstid och har gett skilda 
dateringar till mellanmesolitikum, förromersk järnålder och 1800-tal. Den 
keramik som observerades på utredningen och samlades in under förundersök-
ningen indikerade senneolitikum och bronsålder, med rabbade kärl och keramik 
med vulst vid mynning. I den östra delen skär resterna efter en, eller eventuellt flera 
hålvägar genom förundersökningsområdet, något som markant måste ha påverkat 
platsens utseende. Vägen syns på karta från 1800-1806 (Veinge sn akt 106) och 
löper mellan gårdslägena i Wessinge by till väster och åkermarken i öster. Vägen 
skär genom förundersökningsområdet och fortsätter sedan i riktning mot sydväst 
och sammanfaller därmed någorlunda med dagens sträckning av Veingevägen. 
Den gamla hålvägen anas i landskapet som en mjuk böljning i åkermarken strax 
nordost om förundersökningsområdet.
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Platsens kunskapspotential
Platsen domineras av den monumentala gravhögen samt den vidunderliga utsikten 
över det böljande landskapet mot Eldsbergaåsen där nästa norrliggande ansam-
ling av gravhögar finns. Denna placering i landskapet manar till att lämningar-
na på platsen ska ses och studeras i ljuset av ceremoni och kulthandlingar. Ska 
de byggnader som uppförts i närheten av gravhögen förstås som bostadshus eller 
representerar de andra typer av byggnader? På den keramik som påträffats vid 
utredning och förundersökning fanns på flera av skärvorna rester av matskorpa 
och en analys av denna matskorpa skulle kunna innebära en viktig inblick i vad 
som konsumerades vid ceremonier kopplade till högen. 

Undersökningen av Veinge RAÄ 347-349 kan i hög grad bidra till att belysa 
frågor rörande förskjutningen mellan en plats rituella och profana betydelse under 
brons- och äldre järnålder. Vidare kan undersökningen av fornlämningen bidra 
till studiet av relationen mellan boplats och grav under förromersk järnålder. 
Fornlämningen innehåller flera tidsskikt som i vissa fall förefaller befinna sig i 
en strukturell relation till varandra. 

Hålvägen kunde inte dateras inom ramarna för förundersökningen då ingen 
daterbar anläggning som överlagrade vägsystemet uppenbarade sig. Det som skulle 
kunna tala för en viss betydande ålder på vägsystemet är den något ljusare, cirka 
2 meter breda väg som överlagras av den större hålvägen. Hålvägen är intressant 
att studera utifrån kommunikation och rörelsemönster i landskapet. 

Åtgärdsförslag
Kulturmiljö Halland förordar en arkeologisk undersökning i det område som 
syns i fig. 10, då lämningarna inom FUO2 bedöms kunna tillföra ny kunskap 
om förskjutningen mellan en plats rituella och profana betydelse under brons- och 
äldre järnålder. Det förordade slutundersökningsområdet omfattar cirka 4000 m2.

FUO3 TJÄRBY RAÄ 69

Topografi och fornlämningsmiljö
FUO 3 faller inom fornlämningen Tjärby RAÄ 69, ett boplatsområde som påträf-
fades i samband med en arkeologisk utredning inför ny sträckning av väg 117 
(nuvarande Riksväg 15). Den del av fornlämningen som berörs av VA-ledning-
ens arbetsområde är beläget nordost, norr och väster om den del av Tjärby RAÄ 
69 som slutundersöktes 2007 och där fast bosättning från bronsålder och förro-
mersk järnålder kunde konstateras. Vid förundersökningen år 2004 som föregick 
slutundersökningen konstaterades att spridningen av lösfynd i kombination med 



38

Örelidsgravfältet
Tjärby 37, 16-17Tjärby 68
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Fig. 19. FUO3-8 markerade med röd ring längs 
den planerade VA-ledningen, med omgivande 
fornlämningsbestånd. Skala 1:10 000
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Tjärby 10:4

Tjärbyvägen 

Riksväg 15 (tidigare väg 117)

Sträckning

Schakt

Del av Tjärby 69 undersökt 2007

Registrerad fornlämning

fyndförande anläggningar som då påträffades, tillsammans indikerar att lämning-
arna från yngre järnålder med stor sannolikhet står att finna inom den norra delen 
(Wranning 2011:80).

Ungefär 200 meter i nordväst ligger Tjärby kyrka. Nuvarande kyrka härrör 
från tidigt 1900-tal, men själva kyrkläget härrör från tidigmedeltid. Strax öster 
om Tjärby kyrka ligger gravfältet Tjärby RAÄ 68, som liksom RAÄ 69 påträf-
fades i samband med väg 117s nya vägsträckning. Undersökningen av Tjärby 
RAÄ 68 resulterade i att 67 gravar med allt som allt 74 individer undersöktes. 

Fig. 20. FUO3 med förundersökningsschakt inom 
fornlämning Tjärby RAÄ 69. Den del som slut-
undersöktes sommaren 2007 är markerat med 
svart kontur. Den del av fornlämningen som 
förordas slutundersökning är markerad med 
streckad linje. Skala 1:2 000.

0                                                       100 m
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Fördelningen av dessa (varav vissa var dubbelbegravningar) visade 48 vuxna, 4 
tonåringar, 17 barn samt fem ej bestämda individer. Gravskicket var brandgra-
var med ett gravskick där keramiken hade krossats innan den tillsammans med 
de brända benen, rester av gravbålet samt eventuella gravgåvor hade placerats i 
graven. Dateringarna av gravarna gav tidspannet från yngsta bronsålder till yngsta 
förromersk järnålder. Kvinnor och barn hade företrädesvis fått gravgåvor av metall 
med sig medan mansgravarna var dominerande att få en synlig gravmarkering 
ovan jord. På platsen påträffades även nio stycken treskeppiga långhus och ett 
fyrstolpshus. Ett av långhusen daterades till yngre bronsålder, men den övriga 
bebyggelsen etablerades på platsen först efter att gravläggningarna på gravfältet 
hade upphört. Även partier av själva gravfältet kom att bebyggas. Bosättningen 
var i bruk från äldre romersk järnålder till och med folkvandringstid, då den fasta 
bebyggelsen upphörde (Wranning 2010). 

Fornlämningen ligger ganska centralt i Sveriges gravhögstätaste område, trots 
att kanske uppemot 50 % av gravarna har försvunnits genom bortodling sedan 
laga skifteskartans upprättande år 1847 (Persson 1999:3,6). Cirka 300 meter i 
nordost ligger det stora gravfältet Örelid, som med sina idag 36 resta stenar, två 
stensättningar och två gravhögar utgör ett av södra Hallands största synliga järnål-
dersgravfält (Tjärby RAÄ 16,17 och 36).

Förundersökningsområdet är beläget inom fastigheten Tjärby 10:2. Området 
skärs av Tjärbyvägen och den nordöstra delen ligger i en hästhage medan den 
sydvästra delen är belägen i åkermark tillhörande fastighet Tjärby 10:4, som förun-
dersökningsområdet gränsar till i söder. Enligt storskifteskartan från 1811-1812 
återfinns platsen redan då i åkermark, på inägorna till Tjärby by. Tegstrukturen 
uppvisar några större sammanhängande ytor, vilket sannolikt är spår efter efter-
medeltida sammanslagningar av ägor (se fig. 3).

Tjärby RAÄ 69 återfinns inom ett geologiskt parti av sand som inramas av lera 
i väst och utsvallat morängrus i norr, som även går ned i ett stråk mellan förun-
dersökningsområdet och den långsträckta isälvsbildningen Örelid, vilken också 
består av utsvallat grus (Geologiska kartbladet. Ser Aa Nr 197). 

Förundersökningsresultat
Åtta sökschakt med en sammanlagd längd av 317 löpmeter (motsvarande 517 m2 
öppnad yta) drogs inom det 3000 m2 stora förundersökningsområdet, beläget 
nordost och sydväst om den slutundersökta delen av fornlämning Tjärby RAÄ 69. 

OMRÅDET I SYDVÄST: I åkermarken väster om Tjärbyvägen drogs sökschakt 
i nord-sydlig riktning strax öster om utredningsschakten. Schakten placerades så 
nära som möjligt markerad telekabel och bredbandskabel, vilka är nedgrävda väster 
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om cykelbanan. Troligen grävde vi fram kabeln i schakt 1538 där en nedgrävning 
syntes i större delen av schaktet. 

I schakt 853 längst i söder var matjorden 0,7-0,8 meter tjock och alven utgjor-
des av fin brun sand, med inslag av sten. I detta schakt påträffades diverse stolp-
hål och härdar. Förundersökningsschaktet utökades något i öster för att följa upp 
koncentrationen av stolphål. Dessa visade sig vara ganska grunda och urlakade 
då de undersöktes. I schakt 1270 tunnar matjorden ut något till cirka 0,4 meter 
i norra änden. Även här utvidgades schaktet för att följa upp anläggningar, men 
det resulterade inte i fler anläggningar. Mellan de båda utvidgningarna kommer 
ett parti där sten verkar nedgrävd, eventuellt en sentida nedgrävning. Det västra, 
schakt 1328, av de två schakten längst norrut i åkermarken var relativt anlägg-
ningsrik. Matjorden var 0,4 meter tjock och alven utgjordes av fin sand. I detta 
schakt framkom resterna efter en trolig hålväg (1449) som skär schaktet. Troligen 

Fig. 21. Sydvästra delen av FUO3. Schakt 853 mot N. Fotonr: 2014-89-85. Foto: Stina Tegnhed



42

är det samma hålväg som även syns i schakt 1270. Det östra schaktet var tomt 
på anläggningar. Sammanfattningsvis konstaterades följande, området innehåller 
spridda boplatslämningar men inga tydliga strukturer kunde skönjas. Anläggning-
arna verkar koncentrerade till västra delen, troligen beroende på sentida störning-
ar för nedgrävningar av elkabel, telekabel, fiberkabel och cykelväg etcetera i den 
östra delen. Matjorden var mäktigare i södra delen av området med en tjocklek 
på 0,7-0,8 meter och tunnade ut i norra delen av området till cirka 0,4 meter. 
Alven utgjordes till största delen av fin sand.

OMRÅDET I NORDOST: Den nordöstra delen av förundersökningsområdet var 
belägen i en hästhage där flertalet hästar vanligen betar. Trots detta var gräset vid 
förundersökningstillfället ganska högt och fick plattas till med hjälp av grävsko-
pan för att metalldetektering skulle kunna genomföras. Denna del var ej föremål 
för arkeologisk utredning 2013 då den är belägen inom den del av fornlämningen 
Tjärby RAÄ 69 som konstaterats och erhållit utbredning i FMIS i samband med 
förundersökningen 2004 inför väg 117s (nuvarande Riksväg 15) nya sträckning. 

I hästhagen stiger marken svagt österut. Alven bestod av mycket fin, lättflyktig 
ljusbrun sand. Matjorden var något tjockare i den västra delen, där den mäter 0,6 
meter för att tunna ut uppe på sandreveln som bildats i höjd med utvidgningarna, i 
de bägge långa schakten. Här mätte matjorden cirka 0,3 meter. Under ploggången 
anas en äldre markhorisont. I schaktkanten fanns även spår efter sandflykt som 

Fig. 22. Schakten i hästhagen i den nordöstra delen av FUO3 öster om Tjärbyvägen. Fotonr: 2014-
89-91 Foto: Stina Tegnhed
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syntes som en tunn sandlins. Öster om sandreveln ökade mängden matjord i en 
svacka till cirka 0,4-0,5 meter. Alven mörknade i detta parti och sten framträd-
de. Även här syntes en rest efter äldre markhorisont. I schakt 517 fanns också 
en svacka där mängden matjord ökade till 0,5-0,7 meter, Sen tunnade matjor-
den åter ut igen till 0,4-0,5 meter. I norra änden av schaktet påträffades resten 
av vägen som togs bort på 1990-talet och som gick mellan Tjärby och grusta-
get på Örelid. Den borttagna vägen skar förundersökningsområdet i östvästlig 
riktning och var även synlig i schakt 504. Alven bestod i denna del av förunder-
sökningsområdet av lite grövre sand med inslag av småsten. Sammanfattningsvis 
påträffades lejonparten av anläggningarna inom den sandrevel som finns i den 
västra halvan av området i hästhagen. Den underliggande alven utgörs i hästha-
gen överlag av fin sand. Den nordöstra änden av förundersökningsområdet är så 
pass stört av den på 1990-talet borttagna vägen att den inte bedöms kunna hysa 
bevarade lämningar som kan bidra till ytterligare kunskap om fornlämningen 
Tjärby RAÄ 69, därför har den del som förordas slutundersökning förminskats 
något jämfört med förundersökningsområdet.

Anläggningar
I de två förundersökningsytorna som tillsammans utgjorde FUO3 har sammanlagt 
113 anläggningar mätts in. Dessa utgjordes av 74 stolphål, 16 härdar, 14 gropar, 
fem rännor samt resterna av två vägar. Även två sannolikt sentida nedgrävningar 
av sten mättes in i den sydvästra delen. Totalt 38 anläggningar provundersök-
tes. Anläggningarna visade sig genomgående vara av god bevarandegrad. Stolp-
hål uppträdde i koncentrationer, dock har inga säkra hus gått att belägga. Ifrån 
stolphål 1412 har ett insamlat jordprov analyserats, vilket visade att innehållet 
bestod av sädeskorn samt en förhållandevis rik mängd åkerogräs som sannolikt 
vuxit tillsammans med säden. Möjligen har orensat spannmål hanterats i närhe-
ten. Stolphålet innehåller även förkolnade klumpar och vad som förefaller vara 
matskorpa. Sammantaget indikerar analysresultatet att om stolphålet har ingått 
i en byggnadskonstruktion så har det sannolikt rört sig om ett bostadshus, ett 
kokhus eller annan anläggning för matlagning. 

I grop AG1169, som i plan hade formen av en åtta och mätte 2,85 meter i 
nordsydlig riktning och mellan 1,4 - 1,9 meter i östvästlig riktning, undersöktes 
en kvadrant i sydöstra hörnet. Anläggningen visade sig vara betydligt varvigare 
i sin fyllning i dess centrala delar, än invid nedgrävningskanten. Denna anlägg-
ning visade sig vara fylld med åtta olika lager med humös sand, sot, kol och 
sand. Det mest omfattande lagret utgjordes av brun humös sand med en riklig 
förekomst av bränd lera. Anläggningen var 0,53 meter djup och innehöll även en 
stor sten. Gropen uppvisade en ganska rak nedgrävningskant mot öster, medan 
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nedgrävningskanten i söder var svagt sluttande. Keramik påträffades i lager 1, 
även fragment av bränt ben. Annars ingen större förekomst av sten, förutom den 
stora som vilade mot det mest omfattande lagret med humös sand och bränd 
lera. Anläggningen innehöll rikligt med bränd lera, även ganska stora klumpar. 
Resten av anläggningen hann inte grävas på grund av tidsbrist men provunder-
söktes med hjälp av geospjut. Provstickningen visade att i mitten påträffades en 
större sten ungefär 0,1 m ner i anläggningen. I mitten av anläggningen strax väster 
om stenen visade sig anläggningen vara 0,44 meter djup. Vid den norra kanten 
fortsatte fyllningen till 0,31 meters djup och minst tre olika lager kunde urskil-
jas i geospjutet, varav ett var bränt och svart till färgen. Träkol som samlades in 
lager 5, som bestod av mörkgrå silt med inslag av bränd lera, vedartbestämdes till 
björk och erhöll dateringen 350-300, 210-160 f. Kr (kalibrerat med 1 Sigma) och 
360-280, 260-90 f. Kr. (kalibrerat med 2 Sigma, Ua-50067 Bilaga 3). Anläggning-
en tolkades som en lågtemperaturugn som använts vid matlagning, en tolkning 
som kunde bekräftas av makrofossilanalysen som visade att innehållet var rikt 
på bränd lerklining samt glaserade mineralsmältor. Ugnslämningen har troligen 
förvärmts genom kraftig upphettning innan den använts för matlagning, vilket 
bekräftas av ett innehåll av bränd säd.

Fig. 25. Ugn 1169 mot NV. Fotonr:2014-89-83. Foto: Stina Tegnhed
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Härdarna följde i stort samma placering som stolphålen i förundersöknings-
schakten. Merparten av de undersökta stolphålens dimensioner låg runt cirka 0,3 
meter i diameter med en fyllning av grå humös sand, i vissa fall svagt humös. 
Anläggningsdjupen varierar mellan 0,06 - 0,34 meter. Ett stolphål, AS1397, 
befanns stenskott och var 0,3 meter i diameter och hade ett djup på 0,28 meter. 
Lejonparten av stolphålen var ganska grunda med ett djup på runt 0,1 meter. I 
den nordöstra delen av förundersökningsområdet uppvisade de undersökta stolp-
hålen några mer variationer i humösitet i fyllningen och några var mycket urlaka-
de. Tre härdar undersöktes och kolprov från härd 942 vedartsbestämdes till al 
och erhöll dateringen 210-40 f. Kr., d.v.s. förromersk järnålder (kalibrerat med 1 
Sigma Ua-50065 Bilaga 3) vid 14C analys.

Fynd
Sammanlagt 33 fyndposter har registrerats inom förundersökningsområdet. De 
två största fyndposterna var keramik och flinta. De tio fynden av flinta utgjor-
des till störst del av avslag/avfall (8 fynd) och påträffades i undersökta anlägg-

 Fig. 26. Schakt 1544 i hästhagen mot NO. Fotonr: 2014-89-93. Foto: Stina Tegnhed
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ningar, men har även observerats och samlats in från alv och matjord. De två 
övriga fynden av flinta utgjordes av en flerpolig avslagskärna (F13) som påträf-
fades som lösfynd i matjorden och en kantstickel, med trolig mesolitisk datering 
(F20), även detta var ett lösfynd i matjorden. Keramiken var av ganska allmän 
förhistorisk karaktär. En del av bitarna var spjälkade och saknar närmare dater-
bar karaktäristika. Två av keramikskärvorna var mynningsdelar. F9 uppvisar en 
svagt utsvängd mynning och matskorpa på utsidan. Fyndet gjordes i schaktkan-
ten i bevarad äldre markhorisont, ungefär 0,05 meter ovanför stolphålet 1691och 
keramiken tolkades som kopplad till anläggningen. I den äldre markhorison-
ten, i grävenhet 1593, påträffades ytterligare en mynningsdel till ett keramik-
kärl. Denna mynning var inåtböjd. I översta lagret i ugnslämningen påträffades 
bukdelar av ett keramikkärl med matskorpa. Bränd lera samlades in i grop 312, 
i ugnen, ifrån den äldre markhorisonten i grävenhet 1710, samt i stolphål 244 
som också innehöll enstaka kolfnyk. Övriga fyndposter utgörs av metallfynd och 
brända ben. De brända benen har genomgått en osteologisk analys och den visade 
att de brända benen kommer från större däggdjur. De metallfynd som framkom 
med hjälp av metalldetektering var från senare perioder, varav en medeltida sölja 
i brons med en bearbetad ram utmärkte sig. Tre muskötkulor av bly påträffades 
också i matjorden i förundersökningsområdet. 

Fig. 27. Keramik HM 28801:9,  
Flinta avslagskärna HM28801:13,  
Sölja HM28801:24,  
Flinta kantstickel HM28801:20.  
Foto. A Andersson 
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Analyser
Lämningarna från Tjärby RAÄ 69 tycks vara rika på makroskopiskt material och 
det kan finnas en stor potential i detta inför framtida analyser. Detta faktum bör 
tas i beaktande, speciellt då analysen som utfördes av det makrofossila innehål-
let i anläggningar inom den del av Tjärby RAÄ 69 som slutundersöktes år 2007 
inte gav ett tillfredställande resultat avseende frågeställningar som rörde ekono-
mi och karaktär. 

Stratigrafi
I både området i sydväst och området i nordost syntes resterna av ett äldre markla-
ger under ploggången. I åkermarken väster om Tjärbyvägen dokumenterades 
en sektion i grävenhet 1593 och där mätte ploggången 0,25 meter och under 
denna befanns ett 0,3 meter tjockt lager med brun humös sand, flygsandsblan-
dad homogen, ovan 0,14 meter tjockt parti av äldre matjord som var mörkbrun-
fläckig med inslag av keramik och flinta. 

Två rutor togs även upp i den nordöstra delen. I grävenhet 1710, 0,5x0,75 meter 
påträffades bränd lera och två skärvor av förhistorisk keramik i den äldre markho-
risonten som var någon decimeter tjock under matjorden. Ytterligare en meter-
ruta, 2G1698 (0,5x0,5 meter), undersöktes ungefär 6 meter norr om 1710, men i 
denna påträffades inga fynd i den äldre markhorisonten (Se fig. 24). 

Strukturer
I förundersökningsschakten framkom en hel del stolphål, men att knyta dessa till 
huskonstruktioner var desto svårare. Inom den del av Tjärby RAÄ 69 som faller 
inom VA-ledningens arbetsområde torde det långhus (Hus 1) som delvis undersöktes 
vid slutundersökningen 2007 kunna återfinnas. Det är den förmodade västgaveln 
på det treskeppiga långhuset som preliminärt daterats till andra hälften av förro-
mersk järnålder som kan komma att beröras vid en slutundersökning. Dateringen 
av huset baseras på typologiska jämförelser med framförallt övriga hus på platsen, 
samt husets läge och inbördes förhållande till övriga byggnader. På samma finsan-
diga höjdrygg som löper i östvästlig riktning och som sammanfaller med de utökade 
öppnade ytorna i de nu aktuella förundersökningsschakten strax västerut, var hus 
2, 4 och 6 belägna. De tre husen överlagrade varandra mer eller mindre exakt och 
med stor sannolikhet rör det sig om tre byggnadsgenerationer av en och samma 
gårdsenhet, vilka avlöst varandra inom kort tidsrymd (se fig. 28). De tre generatio-
nerna av en och samma gård daterades till slutet av mellersta förromersk järnålder – 
yngsta förromersk järnålder, d.v.s. cirka 200 f.Kr. – Kristi födelse.  Husen tolkades 
ha avlöst varandra i ordningsföljden hus 4, hus 6 och hus 2 (Wranning 2011:37f).
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En hålväg påträffades i nordvästra och södra delen av undersökningsytan 2007. 
Troligen rör det sig om rester efter samma hålväg även om det inte utreddes helt. 
Utifrån dess bredd tolkades den som primärt en körväg istället för ridväg. Hålvä-
gen noterades vara anlagd rakt igenom en äldre markhorisont. Två härdar som 
överlagrade hålvägen daterades och båda visade sig härledas till förromersk tid, 
vilket innebär att vägen varit övergiven och igenfylld redan vid denna tid. I dess 
förhållande till den äldre bebyggelsen på platsen antas vägen antingen härröra 
från äldre bronsålder eller från perioden yngsta bronsålder – äldsta förromersk 
järnålder. Resterna av den förmodade hålväg som påträffades vid förundersök-
ningen i västra delen var belägen endast cirka 12 meter väster om denna färdväg 
och uppvisade i stort en liknande nordnordostlig-sydsydvästlig riktning. På histo-
riska kartan från 1800-talet syns en väg som sammanstämmer med placeringen 
av resterna av den väg som skär igenom det sydvästra förundersökningsområdet 
och syntes i schakt 1328 (se fig. 3). 

Tolkningsförslag
Anläggningarna i FUO3 är en del av boplatsen Tjärby 69 där fast bosättning från 
bronsålder och förromersk järnålder undersöktes inför anläggandet av väg 117 
(nuvarande Riksväg 15). Den ugn och den härd som undersöktes i västra delen av 
förundersökningsområdet daterades till mellersta och yngre förromersk järnålder. 
Av betydligt äldre datering var den flintkantstickel, med trolig mesolitisk datering, 
som påträffades som ett lösfynd i matjorden. De metallfynd som framkom med 
hjälp av metalldetektering var från senare perioder, varav en medeltida sölja i brons 
med en bearbetad ram utmärkte sig. Tre muskötkulor av bly påträffades också 
i matjorden i förundersökningsområdet, men inga metallföremål framkom som 
kan kopplas till tidsperioden då boplatsen blomstrade. 

I den västra delen av förundersökningsområdet framkom resterna efter en 
hålväg. Det mesta tyder att den har samma riktning som den hålväg som under-
söktes sommaren 2007 och som antas härröra från äldre bronsålder eller från perio-
den yngsta bronsålder – äldsta förromersk järnålder. Den nu påträffade hålvägen 
var belägen 12 meter väster om den förra. 

Platsens kunskapspotential
Fornlämningen bedöms vara av mycket stort intresse ur flera olika hänseenden. 
Det första är att klargöra och utröna hur områdets förhistoriska bosättningar sett 
ut och utvecklats i ett av södra Hallands gravtätaste områden. Utredningarna 
som föregick denna förundersökning samt undersökningarna för väg 117 visade 
att stora partier österut mot Örelid var helt fria från lämningar trots mycket goda 
markförhållanden, vilket sannolikt kan antas vara en indikation på platsens rent 
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rumsliga optimala läge och förutsättningar. En undersökning av fornlämning-
en är ett viktigt bidrag till att fördjupa och komplettera bilden av livet i Tjärby-
området före, under och efter framväxandet av de kringliggande omfattande 
gravfältsmiljöerna. 

Den andra är att komplettera och fördjupa kunskapen och förståelsen för boplat-
sen Tjärby RAÄ 69 och därmed även det närliggande gravfältet Tjärby RAÄ 68, 
som har brukats av boplatsens invånare. Vid förundersökningen år 2004 som 
föregick slutundersökningen konstaterades att spridningen av lösfynd i kombina-
tion med fyndförande anläggningar som då påträffades, tillsammans indikerade 
att lämningar från yngre järnålder och tidig medeltid med stor sannolikhet stod 
att finna inom den norra delen (Wranning 2011:80). Denna del av fornlämning 
Tjärby RAÄ 69 sammanfaller med FUO3 och trots att denna bild inte kunde 
bekräftas vid förundersökningen 2014 bör denna aspekt tas i beaktande inför en 
kommande slutundersökning, då spåren efter senare tiders användning av platsen 
blir ett viktigt bidrag till ny forskning rörande omstrukturering av gårdarnas 
läge och platskontinuitet, samt möjligen även kan bidra med ny kunskap kring 
tidpunkten för Tjärby bys uppkomst.

Åtgärdsförslag
Kulturmiljö Halland förordar en arkeologisk undersökning i det område som syns 
i fig. 20, då lämningarna inom FUO3 är av mycket stort antikvariskt intresse och 
kan tillföra ny kunskap om den högintressanta boplatsen Tjärby RAÄ 69 belägen 
i den rika gravmiljön som även är ansedd som av riksintresseområde av länssty-
relsen. Det förordade slutundersökningsområdet omfattar cirka 2400 (2395) m2.

FUO4 TJÄRBY RAÄ 79

Topografi och fornlämningsmiljö
FUO 4 är belägen strax söder om fastighet Tjärby 10:4 direkt väster om Tjärby-
vägen, väg 585 (se fig. 19). Området utgörs av plan åkermark mellan den jordvall 
som byggdes upp i samband med den nya vägdragningen av väg 585 år 2007, och 
en bäckfåra som avgränsar fastigheten i söder.  

Fornlämningen erhöll sin beteckning Tjärby RAÄ 79 efter den arkeologiska 
utredningen 2013. Frågan är om fornlämningen egentligen ska ses som tillhörande 
Tjärby 69 boplatsområde? Vid förundersökningen inför Väg 117s nya sträckning 
år 2004 drogs tre sökschakt mitt utför fastighet Tjärby 10:4, d.v.s. strax nordost 
om Tjärby RAÄ 79 (se fig. 28). I sökschakten påträffades enstaka anläggningar, 
såsom sju stolphål och en grop, men även två härdar, varav en daterades genom 
14C-analys till 2100±70BP, vilket motsvarar 200-40 f.Kr. kalibrerat med 1 sigma. 
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De relativt ringa anläggningarna tolkades som att de befanns bortom de egentliga 
anläggningskoncentrationerna och därmed med största sannolikhet även utanför 
de mest frekventerade bosättningsytorna av RAÄ 69. Anläggningarna befanns i 
detta område under ett metertjockt erosionslager av lättflyktig matjord och stråk 
av ren flygsand. Dateringen av härden gav därmed även en låsning för när den 
omfattande jord- och sandflykten i området tidigast började (Larsson, Svensson 
& Wranning 2004:47).   

Förundersökningsresultat
Fyra sökschakt drogs inom det 800 m2 stora förundersökningsområdet. Tre i 
nordsydlig riktning och ett i östvästlig riktning i södra delen av området. Totalt 
öppnades 178,5 m2 yta upp. Vid den arkeologiska utredningen som föregått 

Fig. 29. Den öppnade ytan i FUO4 mot S. Linn Nordvall dokumenterar. Fotonr: 2014-89-72. Foto: Stina Tegnhed



54

förundersökningen hade nio ganska urlakade anläggningar tolkade som stolphål, 
två gropar, samt en större anläggning som tolkades som spår efter upphettning 
påträffats i utredningsschakten. Förundersökningsschakten placerades invid utred-
ningsschakten. Den östra delen av förundersökningsområdet bestod av Tjärby-
vägens vägbank och även en telekabel som placerats här gjorde att schakt inte 
drogs i den allra yttersta delen av förundersökningsområdet. Det första förun-
dersökningsschaktet som drogs i den nordöstra delen av området innehöll inga 
anläggningar. Ett schakt (517) drogs då strax väster om utredningsschaktet och 
i detta schakt påträffades fyra härdar och ett stolphål. I detta schakt är mängden 
matjord något mindre än i övriga delar av området och mäter här cirka 0,6 meter. 
Två av härdarna undersöktes och dokumenterades. Härdarnas diameter var 0,76 
och 1,3 meter och 0,14 och 0,16 meter djupa. Sedan drogs schakt 217 och häri 
framträdde några stolphål i en koncentration i schaktets centrala del, medan dess 
norra och södra del var anläggnings- och fyndtomma. Då anläggningarna kom 
så pass koncentrerat togs beslutet att frilägga hela det område där anläggningarna 
påträffades och undersöka fornlämningen i sin helhet då den bedömdes vara så 
pass ringa att det kunde hinnas med inom förundersökningens ramar. Två skäl 

Fig. 30. Härd 390 och stolphål 434 mot SO. Fotonr: 2014-89-74. Foto: Stina Tegnhed
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spelade in i denna bedömning, dels var de få anläggningar som framkom så pass 
välbevarade att de kunde motivera en fördjupad undersökning, och dels genom 
att de låg i Tjärby RAÄ 69s närhet och eventuellt kan ses som tillhöra boplatsens 
ytterområde och därmed vara intressanta i studiet av Tjärby RAÄ 69s utbredning. 
Även de anläggningar som observerats i utredningen togs fram igen i förunder-
sökningsschakten. Totalt framkom 26 anläggningar som utgörs av 17 stolphål, 
fem härdar, tre gropar samt en ränna. Fynden utgörs av en bit bränd lera i stolp-
hål 267 och en skärva förhistorisk keramik som påträffades i grop 406.

Den södra delen av förundersökningsområdet visade sig vara fuktig och torvbild-
ningar och järnutfällningar syntes i alven. I ytan där anläggningarna framkom 
bestod alven av ljusbrun fin sand, men även där kunde vattenpåverkan skönjas som 
färgskiftningar i orangeröd och vitbeige i sanden. Anläggningarna var koncen-
trerade till östra delen av förundersökningsområdet, medan de upphörde i den 
västra delen. Högst troligt fortsätter boplatsen Tjärby RAÄ 79 under Tjärbyvä-
gen med vidare spridning österut. 

Matjorden var med sina cirka 0,8 meter mäktig i området. Inget inslag av 

Fig. 31. Härd 528 mot N. Fotonr:2014-89-78. Foto: Stina Tegnhed
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flygsand kunde noteras vid avbaningen eller i schaktväggarna. De få anläggning-
arna till trots framträdde en möjlig husstruktur, då anläggning 267 och 278 var 
mycket lika till fyllning och dimensioner och stolphål 267 och 290 bildade ett 
möjligt bockpar och stolphål 278 och 303 bildade ett möjligt bockpar. Dessa låg 
på ett avstånd på cirka 2,4 meter. De tre groparna som var placerade på en linje 
med ungefär 1,8 meters avstånd var också lika varandra. 

Från två gropar insamlades jordprover för makrofossilanalys, vilka visades 
innehålla ett rikligt och intressant material. Grop 406 innehöll glasade mineral-
smältor samt förkolnade ogräs och ängsväxter där sammansättningen kan tolkas 
som att det rör sig om rester av en nedbrunnen byggnad i vilken man förvarat 
djurfoder/hö. I grop 376 påträffades vad som förefaller vara förkolnade matrester 
(sädeskorn, klumpar och matskorpa) samt förkolnade agndelar av speltvete, vilket 
enligt Heimdahl kan tyda på närhet till en tröskningsplats.

Dateringar
Ifrån grop 406 med keramikfyndet skickades ett träkolsprov på vedartsanalys 

och bestämdes till al. Detta träkolsprov daterades till 1120-1000 f. Kr. (kalibre-
rat med 1 sigma) och 1200- 930 (kalibrerat med 2 Sigma (Bilaga Ua-50055) 
d.v.s. övergången mellan bronsålderns period III och IV. Ifrån härd 547, belägen 
i förundersökningsområdets nordvästra del, vedartsanalyserades en bit kol till al, 
som daterades till 50-130 e.Kr. d.v.s. romersk järnålder (kalibrerat med 1 Sigma 
och 0-180 e. Kr (kalibrerat med 2 Sigma, Bilaga 3 Ua-50056). 

Tolkningsförslag
De anläggningar som framkom i förundersökningsområdet tolkas som en del av 
en boplatslämning, som troligen har sin vidare utbredning i öster. De dateringar 
som erhållits placerar den dels i tidsmässig samstämmighet med de huslämningar 
från bronsåldern som påträffades inom Tjärby 69, men Tjärby 79 uppvisar även 
spår efter aktiviteter från tidigaste delen av romersk järnålder, något som trots fynd 
från i stort sett hela järnåldern, saknas i form av fast bebyggelse inom Tjärby 69. I 
fornlämning Tjärby 68 undersöktes ett gravfält som var i bruk under stora delar 
av förromersk järnålder. Gravfältet efterföljs strax efter att det övergivits av en eller 
ett par bosättningar som etableras på platsen och som förblir där till någon gång 
under folkvandringstid då alla fasta lämningar upphör. Fortsatt mänsklig närvaro 
inom både Tjärby 68 och 69 kan dock följas via lösfynd under alla nästföljande 
tider, såväl förhistoriska som historiska (Wranning 2010, 2011). Då sökschakten 
och anläggningarna i stort sett var fyndtomma i Tjärby 79 saknas ett daterbart 
fyndmaterial som skulle kunna kasta ytterligare ljus på områdets användning och 
kunna snäva in fornlämningens tidsmässiga placering. 
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Åtgärdsförslag
Den del av fornlämning Tjärby 79 som berörs av VA-ledningens arbetsområde 
har undersökts och borttagits och i denna del föreslås inga vidare antikvariska 
insatser. Dock är fornlämningens utvidgning österut oklar och eventuell framti-
da exploatering bör förgås av antikvariska insatser. Speciellt under Tjärbyvägen 
då det tidigare visat sig att lämningar under befintliga vägar med hög ålder kan 
vara betydligt bättre bevarade än lämningar i intilliggande uppodlad mark (Se 
t.ex. Kadefors 2013). 

FUO5 LAHOLM RAÄ 240

Topografi och fornlämningsmiljö
Femhundra meter söder om FUO4 är FUO5 Laholm RAÄ 240 belägen. Liksom 
sin nordliga granne befinner sig även denna lämning i plan åkermark precis väster 
om Tjärbyvägen.

Fornlämningsmiljön domineras av gravhögar (Tjärby RAÄ 11,12:1-3, Laholm 
RAÄ 21, 22 m.fl.) men i det direkta närområdet finns även en skeppssättnings-
liknande lämning (Tjärby RA46) samt en milstolpe (Laholm RAÄ 18). 

Fig. 33. Översiktsbild förundersökningsschakten i FUO5, Laholm RAÄ 240, mot N. Fotonr: 2014-89-65. Foto: Stina Tegnhed



59

Förundersökningsresultat
Förundersökningsområdet var ett av undersökningens mindre med sina 487 
m2. Här öppnades tre förundersökningsschakt som tillsammans mätte 155 m2. 
(Tillsammans med utredningsschakten har cirka 185 m2 tagits upp). Rakt igenom 
området i nordsydlig riktning finns en äldre VA-ledning nedgrävd, enligt uppgift 
av Laholmsbuktens VA. Ganska snart efter schaktdragningens början syntes att 
störningen av denna nedgrävning var ganska omfattande. På grund av denna 
störning flyttade vi schaktet något västerut, vilket innebar att de härdar som 
påträffats vid utredningen åter framkom. Jordmånen i förundersökningsområdet 
utgjordes av fin brungul sand i norra delen för att innehålla betydligt mer sten 
i den södra delen. Det syns även spår efter stenlyft i förundersökningsschakten. 
Matjorden mäter mellan 0,3-0,4 meter. Mitt i schakt 210 som drogs i förunder-
sökningsområdets hela längd drogs ett djupschakt för att undersöka förekomsten 
av översandning då det finns uppgifter om flygsand i området, men det kunde ej 
bekräftas i det grävda djupschaktet. Det som vid den arkeologiska utredningen 
tolkats som flygsand var troligen en rest av nedgrävningen av den äldre VA-ledning-
en, där alven ligger omrörd i de övre jordlagren i nedgrävningen. Inom den södra 
delen där anläggningarna förekommer drogs förundersökningsschaktet i dubbel 
skopbredd för att frilägga ytan bredvid det av den äldre VA-ledningens störda 
partiet. I området kring härdarna fanns rester av äldre marklager kvar. Schaktet 
som drogs i förundersökningsområdet östra del innehöll inga anläggningar. Totalt 
framkom fyra härdar, två gropar, tre stolphål samt ett fynd av flinta. Samtliga 
anläggningar undersöktes och dokumenterades. De anläggningar som inte utgjor-
des av härdar visade sig vara ganska tveksamma efter undersökning. Någon konsta-
terades vara mycket urlakad och några var mycket störda av djurgångar. Härdarna 
var ganska olika sinsemellan. Mest omfattande var härd 326 som uppmätte 1,8 
meter i diameter och var 0,4 meter djup. Hela härden var packad med eldpåver-
kad sten upp till 0,3x0,2x0,1 meter. Även en halv malsten, 0,18x0,14x0,06 meter 
stor, med en plan sida påträffades i härden. Två olika fyllningar konstaterades. 
Den översta som fanns till ett djup av 0,25 meter bestod förutom sten av brun 
humös sand med inslag av kol. Nederst i härden fanns en fyllning med svart sotig 
humös sand med kol. Insamlat träkolsprov från härden vedartsbestämdes till al 
och daterades genom 14C-analys till 540-410 f.Kr. (kalibrerat med 1 Sigma) och 
600-400 f.Kr. (kalibrerat med 2 Sigma, Bilaga 3 Ua-50052), d.v.s. övergången 
yngre bronsålder- förromersk järnålder. 

Härd 350 hade en diameter på 1 meter och ett djup på 0,1 meter och var fylld 
med svart, sotig och kolrik sand samt skörbränd, skärvig sten. Härd 303 mätte 0,9 
meter och var 0,1 meter djup. Härden bestod av kol, sot och skörbränd, skärvig 
och sotig sten samt spår av vedträn mot botten. Ovanpå kol- och sotlagret fanns 
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brungrå matjord. Ett träkolsprov från härden vedartsbestämdes till al och erhöll 
dateringen 560-480 f.Kr (kalibrerat med 1 sigma) och 670-400 f.Kra (kalibrerat 
med 2 sigma, Bilaga 3 Ua-50053), alltså även här övergången mellan yngre brons-
ålder och förromersk järnålder. I östra kanten av härden fanns stolphål 295 men 
den syntes mer som en nedrunnen brungrå skugga, kanske en rest av ovanlig-
gande äldre marklager. Härd 316 var troligen den absoluta botten av en härd och 
syntes som en sotig skugga i alven. 

Fig. 34. Förundersökningsschakt med anläggningar inom FUO5, Laholm 240. Skala 1:400
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Fig. 35. Härd 326 mot N. Fotonr: 2014-89-66. Foto: Linn Nordvall

Fig. 36. Malsten i härd 326 mot N. Fotonr: 2014-89-67. Foto: Linn Nordvall
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Tolkningsförslag
Strax väster om FUO5 övergår åkermarken i en liten hörhöjning, innan marken 
sluttar mjukt västerut. Eventuellt finns boplatsen dit härdarna tillhör belägen på 
denna förhöjning och den del som nu berördes ligger i boplatsens utkant. Anlägg-
ningarna som framkom utgjordes främst av härdar och de två som analyserades 
avseende vedart och datering visade att de utgörs av algrenar som antänts någon 
gång vid övergången mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder. 

Åtgärdsförslag
Den del av fornlämning Laholm 240 som berörs av VA-ledningens arbetsområde 
har undersökts och borttagits och i denna del föreslås inga vidare antikvariska 
insatser. Dock är fornlämningens utvidgning västerut oklar och vid en eventuell 
framtida exploatering bör antikvariska insatser vidtas.

FUO6 
FUO6, belägen strax väster om Tjärbyvägen i höjd med Tjärbysjön i Laholms 
lfs, påträffades under den arkeologiska utredningen som genomfördes i december 
2013. Vid utredningen framkom återstoden av vad som då tolkades som rester-

Fig. 37. 2014-89-33 Framrensning av den rektangulära stensättningen i södra delen av Linn Nord-
vall mot NV. Foto: Stina Tegnhed



63

na av en bortodlad gravhög. Den uppfattades då som såpass påverkad av bortod-
ling och plöjning att den skulle skadas vid ytterligare schaktning som en förun-
dersökning skulle innebära och därmed rekommenderades att FUO6 skulle bli 
föremål för en fördjupad förundersökning, där fornlämningen inom VA-ledning-
ens arbetsområde banades av och det som återstod av gravhögen undersöktes i sin 
helhet (Tegnhed 2014).

Fig. 38. Stensättningen 
med den västra delen 
framspadad mot S. 
Fotonr:2014-89-53. Foto: 
Stina Tegnhed

Fig. 39. Lager 1036, bestå-
ende av småsten och under-
liggande stenar, framkom 
då det översta skiftet sten 
och torvig sand avlägsnats. 
Mot V. Fotonr: 2014-89-54 
Foto: Linn Nordvall
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Fig.40.  Lager 1036 
med Mats Nilsson och 
Stina Tegnhed mot S. 
Fotonr:2014-89-200  
Foto: Linn Nordvall
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Fig 42. Stenpackningens profil vid 3C1153 mot V samt Mats Nilsson och Linn Nordvall Fo-
tonr:2014-89-205
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Fig. 45. Ritad profil 3C1153 Skala 1:40

Fig. 44. Stensättning i FUO6. 
Skala 1:50
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Topografi och fornlämningsmiljö
I det direkta närområdet finns gravhögarna Laholm RAÄ 23:1-2 och Laholm 
26:1-3 på andra sidan Tjärbyvägen. Ungefär 200 meter norr om FUO6 finns 
markeringen i FMIS för en bortodlad gravhög, (Laholm 185) och ungefär 30 
meter sydväst om FUO6 finns markeringen för den numera bortodlade gravhögen 
Laholm 24:1, vars botten ska ha gått att skönja, 18 meter i diameter och 0,2-0,3 
meter hög, vid en inventering år 1967. Victor Ewald, en fornminnesintresserad 
präst från Hasslöv, skrev efter att ha besökt platsen år 1927 att högen var belägen 
cirka 40 meter väster om Tjärbyvägen och att han fann mynningsdelar av ett 
bronsålderskärl samt brända ben på platsen (Ewald 1928). Vid en inventering år 
1987 var högen helt bortplöjd och endast en aning ljusare färg i marken visade 
var högen en gång varit belägen. Vid förundersökningstillfället syntes inga spår 
efter gravhögen i jordgubbsplanteringen. FMIS-handläggaren valde att inte ge 
den påträffade fornlämningen inom FUO6 ett eget fornlämningsnummer, utan 
sammankopplade den till 24:1 och skrev ”Då det idag är otydligt huruvida de 
nya gravliknande lämningar som påträffas hör till Laholm 24:1 eller inte så får de 
ligga som ett tillägg till Laholm 24:1 tills vidare utredning görs. 2014-10-22/AL”. 

Vid avbaningen under den arkeologiska förundersökningen i september 2014 
visade det sig att FUO6 var betydligt mer välbevarad och omfattande än vad som 
framkommit vid utredningen. Platsen används idag som tillfartsväg för den stora 
jordgubbsplantering som är belägen i direkt anslutning väster om FUO6. Under 
grässvålen och matjorden framkom en stenläggning av tätt lagd sten i storleken 
från en knytnäve till ca 0,2 m. Efter intensiv framrensning tonade en kvadratisk 
och en mer skeppsformad eller mandorlaformad stenläggning fram, som tillsam-
mans mäter cirka 8 meter i nordsydlig riktning och 3,5 meter i östvästlig riktning. 
Det fanns även, strax öster om den skeppsformade stensättningen, en del sten som 
låg lösare och troligen har flyttats något från sitt ursprungliga läge i samband med 
odling eller markbearbetning. 

I samråd med tjänsteman på länsstyrelsen bedömdes det att en så omfattan-
de och välbevarad fornlämning, i en så viktig och intressant kulturmiljö rik på 
gravhögar, inte är möjlig att undersöka med ett vetenskapligt arbetssätt inom 
ramen för den fälttid som avsatts i förundersökningens kostnadsberäkning. Det 
resulterade i att beslut om slutundersökning av FUO6 fattades (lst dnr: 431-7100-
14). Med tanke på att gravanläggningarna sannolikt inte skulle klara av att täckas 
och åter öppnas, vilket dessutom skulle vara orimligt kostnadskrävande, följde 
slutundersökningen av stensättningen i FUO6 direkt efter avslutad förundersök-
ning av FUO1-8. 

Då stensättningen/stensättningarna troligen har anlagts under senneolitikum/
bronsålder bedöms de som samtida med de gravhögar, varav en del finns bevarade 
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än idag, som ingår i den krets av högar till vilka Tjärbysjön nästan verkar utgöra 
en nod. Idag kan vi inte riktigt bilda oss en komplett uppfattning om gravhö-
garna och deras förhållande till sjön och varandra, då många av dem är borttag-
na och/eller bortodlade. I några fall verkar gravarna vara uppförda i par (se karta 
Persson 1999).

Frågeställningar
Frågeställningarna vid för- och slutundersökningen av FUO6 koncentrerades vid 
att undersöka, analysera, dokumentera och tillvarata fynd för att försöka sätta 
denna fornlämning i relation, både rumsligt, tidsmässigt och kosmologiskt till 
de övriga gravarna kring Tjärbysjön. Detta är inte enbart ett viktigt bidrag till 
förhistorien i närområdet utan även ett bidrag till förståelsen av hur tidsperiodens 
kosmologi/religion uttrycks genom en märkbar påverkan av landskapet genom 
att gravhögar och andra gravmonument anläggs i landskapet.

Undersökningsresultat
Stensättningen rensades fram och dokumenterades, dels med GPS-inmätning 
och dels med hjälp av fotografering med fotomast, för vidare bearbetning genom 
digitalisering av stenläggningen efter digitalfotografierna. Vid avbaningen och 
framrensningen metalldetekterades ovanliggande grässvål, stenpackning, samt 
alv skiktvis. Ett fynd av keramik påträffades strax sydväst om den kvadratiska 
stensättningen. Den lilla skärvan keramik uppvisar snörbandsdekor och bedöms 
vara av neolitisk datering. 

Efter framrensning tonade sten fram som syntes koncentrerade till en kvadra-
tisk stensättning (202) i den södra delen och en mer båtformad stensättning (710) 
i den norra. Mellan dessa båda noterades en triangulär formation med sten (651). 
Området med sten som syntes efter framrensningen mättes in som 346. Partiet 
med sten i de olika formationerna mätte 8 meter i N-S riktning och cirka 3 meter 
i Ö-V. Inom den östra delen av stenpackningen fanns en större sten som mätte 
0,9x1,15 meter. 

Vid undersökningen noterades att några stenar syntes bilda egna stenkretsar inom 
stensättningen. Dessa fyra stenkretsar mättes in och grävdes med tanken att de kunde 
utgöra egna små begravningar i den större stensättningen (612, 632, 869 och 1131). 
Om så verkligen var fallet kunde inte bekräftas genom utgrävningen av dem. Inga 
fynd eller förändringar i underliggande lager fanns som kunde tyda på att dessa mindre 
kretsar kunde representera en egen grav. Något större och innehållandes mer sten än 
de mindre stenkretsarna, bildade en nästan triangelformad stenpackning (651) som 
låg placerad mellan den skeppsformiga i norr och den rektangulära i söder, men inte 
heller denna innehöll lager eller fynd som kunde bekräfta en egen gravläggning. 
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I den rektangulära stensättningen (202) var stenarna placerade i ett skift, i ett 
fyllnadslager som bestod av rödbrun, något fläckig torvig sand. Inget träkol syntes 
i lagret. Under stenskiftet fanns ytterligare sten i samma storlek som de överlig-
gande, dock i betydligt mindre omfattning, uppblandat med småsten. Detta lager 
med småsten och torvig sand påträffades även under delar av den båtformade 
stensättningen och mättes in som AL1036. 

I den skeppsformade stensättningen (710) varierade stenens storlek mellan 
knytnäve och cirka 0,2 meter. Stenarna låg tätt och jämt lagda, oftast med den 
plattare av sidorna nedåt. Stenarna låg i ett lager med rödbrunfärgad torvig jord 
och sand. Lagret upphörde strax under stenarna. I ett parti som bredde ut sig 
under delar av den skeppsformade samt den kvadratiska stensättningen fanns 
lager 1036 som utgjordes av småsten och torvig sand. En profil (3C1153) genom 
stensättningen dokumenterades på millimeterpapper i skala 1:20 (se fig. 45). 

Alven i området utgörs av grov brun sand som var något flammig och det fanns 
även inslag av enstaka sten. Efter att stenen i stensättningarna samt det underlig-
gande lagret 1036 hade undersökts och avlägsnats undersöktes alven med hjälp av 
grävmaskinen för att kontrollera om det fanns nedgrävda anläggningar eller fler 
underliggande gravar. Men trots schaktning någon ytterligare halvmeter inom 
området påträffades inget av antikvariskt intresse. Vid samma tillfälle grävdes 
den stora stenen upp och undersöktes i syfte att finna spår efter skålgropar eller 
dylikt, men inget stod att finna. 

Fynd och datering
Anläggningen var exceptionellt fyndtom. Trots en grundlig metalldetektering och 
handgrävning av hela området påträffades endast en sentida spik ovan stenpack-
ningen, samt flintavslag bland stenarna. Några av stenarna som utmärkte sig, 
t.ex. genom att de var svagt skålade eller kanske kunde använts som malsten eller 
löpare, noterades och mättes in som fynd sten, och utgör sex fyndposter. Men 
ingen av dem motiverade insamling, utan de fotograferades i fält och depone-
rades. Det enda fyndet av keramik påträffades strax söder om den rektangulä-
ra stenpackningen. Skärvan uppvisar dekor i formen av snörbandsornamentik 
och är troligen av neolitisk datering. I fyllnadslagret strax under stenpackningen 
påträffades endast tre fnyk av träkol, belägna inom samma kvadratmeter i den 
nordöstra delen av den båtformade stenpackningen. Två av dessa har underkastats 
vedartsbestämning och daterats genom 14C-analys. Proven bestämdes till björk 
och ek, varav ekprovet tyvärr uppvisade en relativt hög egenålder genom att de 
härrör från äldre stam med cirka 10 årsringar – 100 årsringar från bark. Ekpro-
vet daterades till 2035-1935 f. Kr. (kalibrerat med 1 Sigma) och 2050-1890 f.Kr. 
(kalibrerat med 2 Sigma) (Bilaga 3, Ua-50060), d.v.s. senneolitikum. Björkprovet 
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som härrör från yngre stammar, daterades till 7100-6500 f. Kr (2 Sigma Bilaga 3, 
Ua-50059), d.v.s. mellanmesolitikum och torde inte ha någon tidsmässig koppling 
till anläggningen. Under stenpackningen samlades ett jordprov in som analyse-
rades avseende makrofossil, men detta prov innehöll endast mycket lite träkol. 

Tolkningsförslag 
Hur förklarar man en nästintill fyndtom anläggning när faktorer som konstruktion 
och läge i landskapet sammanstämmer med anläggningar som vanligtvis brukar 
betecknas som ett gravmonument? Kan avsaknaden av gravgåvor samt rester av 
den/de avlidna förklaras genom hård markanvändning i området? Matjordslag-
ret var tunt ovan stenpackningen, den stora stenen som fanns i den östra delen 
återfanns endast knappa decimetern under dagens marknivå. Om stenpackning-
en representerar gravens botten där en ekkista samt gravgåvor varit placerade, 
kanske det kan förklara avsaknaden av gravgåvor. Möjligen har graven haft en 
överbyggnad av en hög av torv, något som talar för detta är förekomsten av torv 
som noterades vid utredningen inom ett område som mätte 16 meter i diameter 
runt stenpackningen. 

 På andra sidan Tjärbysjön undersöktes 1999 en annan egenartad anläggning 
som tolkades som en grav från senneolitikum/tidig bronsålder, Laholm RAÄ 207. 
Denna tolkning, med viss reservation, grundade sig på läge, orientering, fyllning-
ens beskaffenhet samt konstruktionsdetaljer. Anläggningen bestod av nedgrävda 
0,3-0,5 meter stora stenar, samt en fyllning av något mindre stenar. Fyllningen 
mellan och under stenarna bestod av ljusbrun svagt humös sand med ett litet inslag 
av sot. Fynden utgjordes av ett mindre avslag flinta samt ett spån. Anläggningen 
var cirka 3,7 meter lång och 1,2 meter bred och orienterad i NO-SV riktning. 
Läget och den omgivande fornminnesmiljön bidrog till förmodandet att anlägg-
ningen utgjort en centralgrav i en numera utplånad gravhög (Persson 1999). 

Förutsatt att anläggningen inom FUO6 är en eller möjligtvis flera gravar, bör 
dateringen kunna inskränkas till perioden senneolitikum/tidig bronsålder. I 
sammanhanget infinner sig en stilla undran om en anläggning ens bör benämnas 
grav om inga rester efter den begravde påträffas? Monument som saknar konkre-
ta spår efter mänskliga kvarlevor är dock inte ovanliga i arkeologiska samman-
hang. Snarare finns i statistiken gott om exempel över utgrävda, såväl enskilda 
gravar som hela eller delar av gravfält som uppvisar arkeologisk fyndtomhet (se 
exempelvis Ängeby 2014:49).

Hur förklarar man en fyndtom anläggning när faktorer som inre konstruk-
tion, uppbyggnad och läge i landskapet sammanstämmer med anläggningar som 
vanligtvis brukar betecknas som ett gravmonument? Sådana anläggningar har 
ibland beskrivits som minnesplatser över en person, avliden på annan, kanske 
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okänd plats. Andra förklaringar som ibland presenteras är att skelettet helt förmult-
nat eller utifrån barngravens sköra ben brutits ned och helt och hållet försvunnit. 
Mindre vanligt är att tolka frånvaron av ben i gravmonument som uttryck för ett 
religiöst tankeskick (se Artelius 2010 och Lindqvist & Toreld 2010).

Åtgärdsförlag
Fornlämningen inom FUO6 har undersökts och borttagits i sin helhet. Fornläm-
ningen bör frikopplas från Laholm RAÄ 24:1 och därmed erhålla ett eget 
RAÄ-nummer i Fornminnesregistret.

FUO 7

Topografi och fornlämningsmiljö 
FUO7 ligger placerad mittemellan gravhög Laholm RAÄ 25 och Laholm RAÄ 26. 
Undersökningsområdet är förundersökningens minsta på cirka 10x10 meter och 
ligger i åkermark några meter väster om Tjärbyvägen, på ett avstånd av cirka 30 
meter till de nämnda gravhögarna ovan. Laholm RAÄ 25 utgörs av en 17 meter i 
diameter stor och 3 meter hög gravhög. Laholm RAÄ26:1 är 15 meter i diameter 
och är 1,2–1,8 meter hög. Strax intill ligger Laholm RAÄ 26:2 och 3 som mäter 
14 meter i diameter och är 1,5–2,3 meter hög respektive cirka 2 meter hög. Dessa 
högar har ej undersökts men uppvisar samtliga skador efter plöjning och erosion. 

Anläggningen inom FUO7 hade vid förundersökningens start ej erhållit ett 
eget fornlämningsnummer då den av handläggare i FMIS tolkades som tillhö-
rande gravhög Laholm 25:1. Vid utredningen hade ett brandlager konstateras 
under ett parti av 0,7 meter matjord. Då brandlagret var ganska ringa i omfatt-
ning beslutades att anläggningen skulle undersökas och borttagas inom ramarna 
för förundersökningen. Förundersökningen resulterade i att anläggningen ej kan 
tolkas som en fornlämning utan att det är frågan om en mer sentida nedgrävning 
med ett brandlager och bränd och obränd lera, samt fynd av sentida metall. Efter 
avbaningen framträdde en triskeleformad anläggning som var gråbrun och sotfär-
gad i ytan. I den nordvästra delen av anläggningen syntes ett lager med brungrå 
obränd lera/silt. Detta mättes in som lager 341. I de centrala delarna i den sotfär-
gade anläggningen syntes även rödbränd lera/silt. Anläggningen metalldetektera-
des när den banades fram och när den frilagts. Ett av utslagen av metalldetektorn 
resulterade i fyndet av en rostig spik. Försvårande vid metalldetekteringen var det 
mycket brända innehållet i anläggningen. I lager 341 undersöktes en meterruta 
och tre lager noterades i denna. Det översta lagret var det leriga, obrända siltla-
gret. Detta lager var ej påfört i en jämn nedgrävning utan nedgrävningen i de 
undre lagren var ojämn med största djup på ungefär 0,2 meter. Under det översta 
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lagret kom ett mer humöst lager med inblandning av silt som var mörkbrunt till 
färgen. Underst fanns bränd lera/silt och förkolnade träkolsbitar, delar av vedträn. 
I botten av meterrutan på cirka 0,32 meters djup nåddes alven som bestod av fin 
gul sand. Kanske beror ojämnheten i det översta lagret på att gropar har grävts 
i det brända lagret och sedan har silt/obränd lera påförts. I botten av det brända 
lagret kom en bit tegel. Den var så pass fragmentarisk att den var svår att bedöma 
ålder på, men troligen var den ganska recent. Anläggningen låg i en svacka i 
landskapet. För att förstå anläggningens uppbyggnad och söka bringa klarhet i 
hur den anlagts och i vilket syfte, drogs ett schakt tvärs igenom hela anläggningen 
med traktorgrävarens smalskopa som är cirka 0,4 meter bred. Sektionens profil 
mättes in som 3C411 och den 7,20 meter långa profilen visade på att botten var 
vattenpåverkad med ett varvigt vattenavsatt lager till cirka 0,55 meters djup, men 
i övrigt att merparten av nedgrävningen bestod av gråbrun svagt humös sand på 
mellan 0,32 - 0,40 meters djup. I den västra delen där meterrutan undersöktes, 
syntes ett parti med bränd lera och kol nedgrävt i den gråbruna humösa sanden. 
Vedartsanalys av träkolsprov från brandlagret i botten av anläggningen gav resul-
tatet bok och 14C-analysen gav dateringen 1880-1910, 1950-1960 e. Kr (kalibre-
rat med 1 Sigma) och 1810-1920 samt 1950-1960 e. Kr. (kalibrerat med 2 Sigma, 
Bilaga 3 Ua-50054).

Tolkningsförslag
I åkern har ett större hål grävts. Det syns spår av spadtag i östra delen av anlägg-
ningen i botten. Därefter har gropen stått öppet ett tag, varvid vatten har samlats 
och gett spåren av vattenavsatt varvighet i botten av nedgrävningen. Sedan har 
nedgrävningen fyllts igen i omgångar med dels eldpåverkat material med träkol 
i och dels med jordblandad sand och lera i syfte att fylla igen nedgrävningen. 
14C-analys av träkol från bottenlagret daterade den delen av igenfyllnaden till 
tidsperioden 1880-1960.
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Åtgärdsförslag
Den förmodade fornlämningen inom FUO7 som berörs av VA-ledningens arbets-
område har undersökts och borttagits. Inga vidare antikvariska insatser föreslås 
och lämningen bör förlora sin fornlämningsstatus i Fornminnesregistret. 

FUO8 LAHOLM RAÄ 241

Topografi och fornlämningsmiljö 
FUO8 är belägen endast cirka 65 meter söder om FUO7, i det sydöstra hörnet 
av åkermarken till fastigheten Lilla Tjärby 1:13, mellan byggnaderna till Lilla 
Tjärby trädgård och Tjärbyvägen. Förundersökningsområdets södra del gränsar 
till trädridån som kantar fastigheten Lilla Tjärby 1:66 och den sydligaste metern 
av förundersökningsområdet gick inte att utreda på grund av vegetationen. 

Fig. 47. FUO7 nedgrävning med brand- och lerlager. Stina Tegnhed och Patrik Bengtsson mot N. 
Fotonr: 2014-89-18. Foto: Linn Nordvall
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Förundersökningsresultat
Under förundersökningen öppnades 318 m2 upp i det 544 m2 stora förundersök-
ningsområdet. Adderas utredningsschakten har totalt 430 m2 undersökningsyta 
frilagts på platsen. Då förundersökningsschakten drogs framkom i den östra delen 
endast ett ringa antal anläggningar. I västra delen var anläggningstätheten något 
större och där framkom en anläggning (stolphål/grav 640) som syntes som en 
sotig fläck med en koncentration av brända ben inom en yta av cirka 0,15 meter 
centralt i anläggningen. De brända benen såg ut att ha legat samlade i en behål-
lare, varav inga rester återstod. Vid undersökningen av anläggningen tolkades den 
som en grav/stolphål. Att anläggningen tolkades som ett stolphål beror på dess 
utseende och djup. På ett avstånd av endast 0,25 meter låg en anläggning, stolp-
hål 262, som var mycket lik 640 med liknande fyllning och dimensioner. Denna 
anläggning innehöll dock inga brända ben. 

De anläggningar som hade framkommit vid den första schaktdragningen utgjor-
des av gropar med varierande mängd brända ben i fyllningen. Flertalet av de brända 
benen var dessutom mycket fragmentariska. Då de anläggningar som framkom 
var koncentrerade till den västra delen av förundersökningsområdet och genom 
att de med sitt inslag av brända ben kunde vara resterna efter flatmarksgravar togs 
en diskussion med länsstyrelsen om att frilägga hela den västra ytan för att kunna 
undersöka och borttaga samtliga anläggningar som framkom. Med anledning av 
att de var ganska ringa i antal gjordes bedömningen att detta kunde ske inom 
ramarna för förundersökningen. Därför har samtliga framkomna anläggningar i 
förundersökningsschakten och de utökade partierna undersökts. De anläggning-

Fig. 48. FUO8 Laholm RAÄ 241 förundersökningsschakt med anläggningar. Skala 1:400
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ar där brända ben har påträffats samt alla gropar har grävts till 100%. Anlägg-
ningarna utgjordes av fem gropar, en härd, två rännor samt 16 stolphål. Brända 
ben har påträffats i sex anläggningar och i ett fall som lösfynd i alven. Osteolog 
Emma Maltin har utfört en osteologisk analys av benmaterialet med resultatet att 
två av anläggningarna innehöll ben från människa medan de övriga endast kunde 
bestämmas till däggdjur (Bilaga 4). Ingen rest av gravmarkering till de anlägg-
ningar som innehöll brända ben kunde observeras. Grop 301 innehöll en större 
(cirka 0,2 x 0,3 meter) sten nedtryckt i den norra delen av gropen, men denna 
anläggning innehöll inga brända ben. Den andra anläggningen som innehöll ben 
av människa var stolphål 596. Denna anläggning utgjordes av ett djupt stenskott 
stolphål som utmärkte sig dels med sitt djup, 0,55 meter, och dels genom att det 
var stenskott i form av en större kilformad sten i östra delen. De övriga anlägg-
ningarna var betydligt grundare, speciellt de troliga stolphålen där flertalet var 
mellan 0,05-0,15 meter djupa. Ett jordprov insamlat i stolphål 596 analyserades 
avseende makrofossil, vilket resulterade i att vid sidan av träkol påträffades förkol-
nade rottrådar, vilka kan tolkas som en rotfilt som förkolnats i samband med att 
en byggnad, där stolpen kan ha ingått, har brunnit. Men i övrigt fanns inget i 
provet som kunde kasta något ljus över den eventuella byggnadens funktion.

Avståndet mellan anläggningarna där människoben påträffades var 6,5 meter. 
Benfragmentet av människa härrör från ett rörben. Fragmentet var endast 15 mm 
med en vikt på 1 gram. Det var så pass fragmentariskt att det inte gick att avgöra 
från vilket element fragmentet kom, inte heller individens ålder eller kön. Benen 
som härrör från människa i grav 640 var alla genombrända. Det fanns bitar av 
både diafyser och ledändar, dock saknades benfragment från kraniet och tänder. 
Köns- och åldersbedömning var inte möjlig att utföra på det dåligt bevarade 
materialet, dock kunde rörbenens grovlek utesluta ett spädbarn, och individen 
bedöms ha varit äldre än ett par, tre år gammal. Anläggningarna där de övriga 
benen påträffades var relativt lika till storlek, med en diameter mellan 0,4–0,6 
meter och djup mellan 0,14–0,3 meter och fyllning av gråbrun humös sand med 
enstaka brända ben och träkol.

Rännorna i den östra delen av området undersöktes men de visade sig vara 
fyndtomma och utgjordes av en 0,15 meter djup och mellan 0,55–0,75 meter 
bred anläggning som var fylld med svagt humös brun sand. 

Datering
Träkolet som låg tillsammans med de brända benen i grav 640 vedartsbestämdes 
till lind och daterades till 775-880 e. Kr. (kalibrerat med 1 Sigma), 760-900 e. Kr 
(kalibrerat med 2 Sigma) (Ua-50057 Bilaga 3). En härd (284) påträffades invid 
anläggningarna med brända ben. Ifrån denna samlades träkol in som vedartbe-
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Fig. 49. Anläggningar med brända ben (BB) och brända ben från människa (BBM) markerade i 
förundersökningsschakten i västra delen av FUO8 Laholm RAÄ 241. Skala 1:200.
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Fig. 50. Grav 640 och stolphål 262 mot V. Fotonr 2014-89-1. Foto: Stina Tegnhed



77

Fig. 51. Grav 640 med brända ben i ytan mot V. 2014-89-3. Foto: Stina Tegnhed

Fig. 52. Profil av grav 640, de brända benen är avlägsnade. Fotonr: 2014-89-5. Foto: Stina Tegnhed
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Fig. 53. Grav/stolphål 596 mot V. Fotonr: 2014-89-13. Foto: Stina Tegnhed

Fig. 54. Undersökningsschakt i FUO8, Laholm RAÄ 241, med gravhögarna Laholm RAÄ 26:1-3 i bak-
grunden. Fotonr: 2014-89-16. Foto: Stina Tegnhed
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stämdes till björk och erhöll dateringen 700-750, 760-870 e.Kr. (kalibrerat med 
1 Sigma), 680-890 e. Kr. (kalibrerat med 2 Sigma) (Ua-50058 Bilaga 3). Det är 
en ytterst liten andel av proverna i Kulturmiljö Hallands 14C-databas som härrör 
från tidsspannet vendeltid-tidig vikingatid. Att lämningar från 600–800-talen 
är anmärkningsvärt fåtaliga är något som framstår som en svårbegriplig gåta (se 
artikel av Wranning 2014: 415ff).

Kulturhistoriskt sammanhang
Gravar från tidsperioden 600-800-talet är ovanliga i det halländska gravmateria-
let. Ett undantag är gravfältet i Sannagård (Vinberg RAÄ 30 och 97) med 127 
gravar från tidsperioden sen vendeltid och vikingatid. Förutom dessa fanns 50 
koncentrationer med mänskliga brända ben som påträffades i ploglagret (matjor-
den) Alla begravningar var kremeringar, som vanligtvis utgjordes av brandla-
ger men även av brandgropar (cirka 1/5 del av begravningarna). I de flesta fallen 
saknades gravgåvor, eller att endast ett keramikkärl eller delar av ett återfanns, 
medan i de övriga påträffades en eller flera gravgåvor (Arcini & Artelius 1996 och 
Artelius 2000). Artelius tolkar diversiteten inom begravningsplatsen som att två 
möjliga begravningstraditioner finns inom gravfältet, medan Svanberg presente-
rar möjligheten att se gravfältet som ett spektrum av mindre variationer av en och 
samma begravningstradition (Svanberg 2003:25ff). 

Under senare tid har gravar från samma tidsperiod undersökts i Söndrums 
socken, strax väster om Halmstad. Ett parti av järnåldersgravfältet Stegelhögen 
(Söndrum RAÄ 5) skadades svårt i samband med att Halmstads kommun anlade 
ett grönområde och gatljusförsedd cykelväg på platsen och efterundersöktes av 
Kulturmiljö Halland i maj 2010. Sju brandgravar från vendel-vikingatid (cirka 
650-975 AD) påträffades och undersöktes. Gravarna innehöll gravgåvor som 22 
glaspärlor, en bergskristallpärla, fragment av en eventuell fingerring av brons, 
silverbeslag, järnföremål, såväl oidentifierade som en liten järnkula, ringbrynje-
fragment, järnten och en kniv. Samtliga ben analyserades osteologiskt och visade 
att sju individer, av främst äldre ålder har gravlagts på platsen. Djurben påträffa-
des i samtliga gravar. Hund är mycket förekommande. Men även ben av nötdjur, 
får/get och häst finns representerade. 

Sedan tidigare har fem gravar undersökts inom gravfältet, vid en mindre 
forskningsgrävning 1998, inom ramen för projektet ”järnålderns okända gravar 
i Halland”. Vid utgrävningen av dessa framkom fyra pärlor, merparten av ett 
keramikkärl, som fungerat som benbehållare, samt några nitar av järn (Svanberg 
1998). Tillsammans med de gravar som påträffats vid utredning och förundersök-
ning inför omfattande nybyggnation av bostäder i Söndrums kyrkby har totalt 
nitton gravar på gravfältet Stegelhögen kommit att undersökas (Wranning 2012). 
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Vid en förundersökning i Trottaberg i Söndrums socken, cirka 1 kilometer från 
ovan nämnda gravar, påträffades och undersöktes två brandgravar som daterats 
till vikingatid. En av gravarna innehöll tre fragment keramik varav en insvängd 
mynningsbit, dock utan specifik karaktär, samt en bränd flintkniv (Mattsson 
2010: 26ff). 

Under sommaren 2014 efterundersöktes en vikingatida ryttargrav i Lindbergs 
socken i Varbergs kommun, efter att en privatperson anmält fyndet av hästut-
rustning och brända ben, i samband med schaktningsarbetet inför anläggandet 
av en GC-väg. Vid efterundersökningen kunde inte graven lokaliseras då ytter-
ligare schaktning hade ägt rum på platsen, varvid graven försvunnit. Det som 
tillvaratogs från graven och som gick att identifiera före konservering utgjordes av 
ett remkorsningsbeslag som suttit på remtyget till tränset, samt delar av betslet. 
Fastbrända i metallföremålen fanns även brända ben, som daterades till vikinga-
tid, 780-890 e.Kr. (Häggström 2015).

Inom Laholm RAÄ 241 verkar det inte röra sig om regelrätta brandflaksgravar 
som t.ex. vid Stegelhögen i Söndrum, där det förefaller som att gravläggningen 
skett genom att man endast har torvat av markytans övre svål, strött ut brända 
benen och därefter lagt igen svålen, snarare än faktisk samlat benen i en gravgöm-
ma i form av en nedgrävning. Eventuellt kan det i Laholm RAÄ 241 vara brand-
flak som plöjts bort, varav rester hamnat i nu undersökta gropar och stolphål. 
Dock följer fornlämningen mönstret med begravningstradition i en rik gravmiljö. 
Gemensamt för de nämnda gravplatserna ovan är närheten till bronsåldersgravar. 

Fynd
Förutom benen påträffades inga ytterligare fynd i de undersökta anläggningarna 
eller på den avbanade ytan. Vid metalldetekteringen påträffades några fynd av 
senare dato, såsom två knappar i cu-legering från 1700-1800-talen samt ett koppar-
mynt med valören 1 öre, präglat under Ulrika Eleonoras korta regeringstid år 1719. 

Åtgärdsförslag
Den del av fornlämning Laholm 241 som berörs av VA-ledningens arbetsområde 
har undersökts och borttagits och i denna del föreslås inga vidare antikvariska 
insatser. Dock är fornlämningens utbredning norrut och söderut oklar och vid 
en eventuell framtida exploatering bör antikvariska insatser vidtas.
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TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens dnr: 431-1618-14 samt 431-7100-14 (Slutundersökning FUO6)

Eget dnr: 2014-130
Uppdragsgivare: Laholmsbuktens VA

Utförandetid: 2014-09-18 – 2014-10-24
Personal: Mats Nilsson, Linn Nordvall, Stina Tegnhed (projektledare), samt Patrik Bengts-

son, grävmaskinist Hovgårds Maskin och Lantbruk
Fastighet: Vessinge 3:6, Veinge 3:4, Tjärby 10:2, Tjärby 10:4, Tjärby 2:15, Tjärby 1:3, 

Tjärby 1:13
RAÄ nummer: FUO1: Veinge RAÄ 346, FUO2: Veinge RAÄ 347-349, FUO3: Tjärby RAÄ 69, 

FUO4: Tjärby RAÄ 79, FUO5: Laholm 240, FUO6 och FUO7 ej erhållit egna 

RAÄnr, FUO8: Laholm RAÄ 241
Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Dokumentation: Samtliga schakt och anläggningar är dokumenterade digitalt inom ramen för 

Intrasis Version. Intrasis projektnr Veinge2014130FUO1, Veinge2014130FUO2, 

Tjärby2014130FUO3, Tjärby2014130FUO4, Tjärby2014130FUO5, Laholm-

2014130FUO6, Laholm2014130FUO7, Laholm2014130FUO8. Allt arkivmate-

rial förvaras i Kulturmiljö Hallands arkiv, Halmstad. Ritningar har HMAK nr. 

4421:1-12.  

Fotonummer 2014-89-1 - 2014-89-211
Fynd: HM 28 799 (FUO 1), HM 28 800 (FUO 2), HM 28 801 (FUO 3), HM 28 802 

(FUO 6), HM 28 803 (FUO 8). 
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Grop 362 0 0,7 0 Brun humös sand       X 50 1  0,1

Grop 460 2,5 0 0 Mörkgråbrun mycket 

humös sand

Brända och 

obrända 

vävtyngder

Kollins  X X  X 25 2 En undersökt kvadrant av grophus. 

Även fynd av rombisk nitbricka och 

Östersjökeramik

0

Grop 473 0 0 0         0   0

Grop 594 0,65 0 0,18 Ljusbrun sand       X 50 2 Innehåller stolphål 585 0

Grop 638 1,88 0 0,43 Brun humös sand       X 50 2  0

Grop 684 0 0 0         0   0

Grop 808 1,75 0,93 0 Gråbrunröd humös 

sand, enstaka kolfnyk

Brungrå humös 

sand

Grå humös 

sand, enstaka 

sten

 X X  X 75 1 Lodräta väggar i alla vädersträck 0,7

Grop 1168 0,9 0 0 Brun svagt humös sand, 

stenar

   X  X X 0 2 Stenar som använts som stödfun-

dament till större stolpe? Stenarna 

är lite sotiga och skärviga, men ej 

skörbrända.

0,32

Grop 1231 0 0 0         0 1 Grop eller lager. I ytan skörbrända ste-

nar, ljusbrungrå, sot, kolkluttar, ensta-

ka flintfynd.

0

Härd 983 0 0 0         0   0

Härd 1044 0 0,58 0,14 Brun humös sand, sten, 

skörbränd sten

  X X   X 50 2  0,14

Härd 1083 0,9 0,8 0 Brun humös sand, knyt-

nävsstora stenar

   X   X 50 1  0

Lager 1245 0 0 0         0 1 Gråbrun svagt humös sand samt 

träkol i ytan och inslag av bränd lera 

och större sten. Provstack med geosp-

jut ca 0,12 m tjock.

Ränna 958 0 0 0         0   0

Stolphål 254 0 0 0         0   0

Stolphål 262 0,26 0,26 0 Gråbrun humös sand    X   X 50 1  0

Stolphål 271 0 0,35 0 Brungrå svagt humös 

sand

     X X 50 1  0

Stolphål 278 0,25 0,25 0 Brungrå sand       X 50 1  0

Stolphål 288 0 0 0         0   0

Stolphål 297 0 0 0         0   0

Bilaga 1

Anläggningstabeller

FUO 1
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Stolphål 307 0 0 0         0   0

Stolphål 316 0 0 0         0   0

Stolphål 323 0 0 0         0   0

Stolphål 335 0 0 0         0   0

Stolphål 342 0 0 0         0   0

Stolphål 351 0 0 0         0   0

Stolphål 372 0 0 0         0   0

Stolphål 382 0 0 0         0   0

Stolphål 392 0,62 0,62 0 Obränd lera, delvis 

sandblandad

Brun svagt 

humös sand

Gulgrå sand  X   X 50 1  0

Stolphål 404 0 0 0         0   0

Stolphål 415 0 0 0         0   0

Stolphål 423 0 0 0         0   0

Stolphål 433 0 0 0         0   0

Stolphål 443 0 0 0         0   0

Stolphål 450 0 0 0         0   0

Stolphål 483 0 0 0         0   0

Stolphål 490 0 0 0         0   0

Stolphål 500 0 0 0         0   0

Stolphål 509 0 0 0         0   0

Stolphål 519 0 0 0         0   0

Stolphål 530 0 0 0         0   0

Stolphål 541 0 0 0         0   0

Stolphål 548 0 0 0         0   0

Stolphål 558 0,2 0,2 0,07 Flammig grå sand       X 50 2  0,07

Stolphål 566 0,3 0,3 0 Gråbrun flammig sand      X X 50 2  0

Stolphål 576 0,18 0,18 0,12 Gråbrun flammig sand       X 50 2  0,12

Stolphål 585 0,22 0,22 0 Brun sand       X 50 2 Skär grop 594. 0,18

Stolphål 608 0 0 0         0   0

Stolphål 619 0,3 0,3 0 Brunflammig sand       X 50 2  0,37

Stolphål 628 0,25 0,25 0,21 Mörkbrun humös sand      X X 50 2  0

Stolphål 646 0,18 0,14 0 Brun humös sand       X 50 2 Lutar åt öster 0,18

Stolphål 654 0,2 0,2 0,05 Brun sand       X 50 2  0,05

Stolphål 662 0,3 0,3 0 Gråbrun humös sand       X 50 2  0

Stolphål 672 0,3 0,3 0 Brungrå flammig sand       X 50 2  0,2

Stolphål 679 0 0 0         0   0

Stolphål 713 0 0 0         0   0

Stolphål 720 0,44 0,4 0,14 Brun svagt humös sand       X 50 1  0

Stolphål 729 0 0 0         0   0

Stolphål 735 0,12 0,12 0 Grå svagt humös sand       X 50 1  0

Stolphål 742 0 0 0         0   0

Stolphål 749 0 0 0         0   0

Stolphål 757 0 0 0         0   0

Stolphål 768 0 0 0         0   0

Stolphål 779 0,34 0,34 0,16 Grå svagt humös sand , 

enstaka kolfnyk

   X   X 50 1  0

Stolphål 790 0 0 0         0   0

Stolphål 797 0 0 0         0   0

Stolphål 880 0 0 0         0   0

Stolphål 890 0,3 0,26 0,18 Brun humös sand       X 50 1 Mycket djurgångar 0,18
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Stolphål 900 0,44 0,36 0 Brun humös sand, inslag 

av småsten

      X 50 1 Även knytnävstor sten 0

Stolphål 911 0 0 0         0   0

Stolphål 928 0,35 0,35 0,24 Brun humös sand, ens-

taka brända ben

      X 50 2  0

Stolphål 938 0,5 0,42 0 Brun humös sand     X X X 50 2 Takbärande stolpe!? 0

Stolphål 946 0,5 0,5 0,46 Brun humös sand Sand och 

humös sand

   False  X 50 1 Inslag av bränd lera 0,46

Stolphål 973 0 0 0         0   0

Stolphål 991 0 0 0         0   0

Stolphål 1002 0,32 0,32 0 Grå humös sand inslag 

av kolfnyk

Brun humös 

sand, inslag 

av sot

 X X    50 1  0,24

Stolphål 1012 0 0 0         0   0

Stolphål 1022 0 0 0         0   0

Stolphål 1033 0 0 0         0   0

Stolphål 1050 0,3 0,3 0,18 Brungrå humös sand       X 50 2  0,18

Stolphål 1057 0 0 0         0   0

Stolphål 1067 0 0 0         0   0

Stolphål 1076 0 0 0         0   0

Stolphål 1096 0 0 0         0   0

Stolphål 1106 0 0 0         0   0

Stolphål 1116 0,35 0,35 0,23 Brun humös sand, min-

dre stenar

      X 50 2  0,23

Stolphål 1127 0 0 0         0   0

Stolphål 1137 0 0 0         0   0

Stolphål 1146 0 0 0         0   0

Stolphål 1157 0 0 0         0   0

Stolphål 1205 0,55 0,55 0,45 Mörkbrungrå humös 

sand, stenar

     X X 50 1 Takbärande stolpe!? 0,45

Stolphål 1221 0,2 0,2 0,25 Bränd lera Brunröd sand Beige obränd 

lera

  X   50 1  0
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Dike 1436 0 0 0         0   0

Grop 255 0 0 0         0   0

Grop 502 0 0 0         0   0

Grop 539 0,55 0,44 0,13 Gråbrun sand Ljusare gråbrun 

sande

     True 50 5 Mycket urlakad 0

Grop 564 1,3 0,6 0,12 Gråbrun sand, 

skörbränd sten 

i ytan

     False True 50 5  0

Grop 685 0,95 0,6 0 Brungrå svagt 

humös sand

      True 50 5  0

Grop 770 0 0 0         0   0

FUO 2
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Grop 824 0 0 0         0   0

Grop 853 0,5 0,5 0,62 Gråbrun sand Mörkgråbrun 

sotig kolig 

sand

 True True   True 50 5 Syntes knappt i ytan, mörknar 

betydligt nedåt.

0

Grop 867 0,5 0,5 0 Gråbrun sand       True 50 5 Ingen tydlig nedgrävning, mer 

nedrunnit i alven.

0

Grop 896 0 0 0         0   0

Grop 909 0,6 0,6 0 Mörkgråbrun 

humös sand

      True 50 5  0,28

Grop 1009 2,8 1,8 0,26 Gråbrun 

humös siltig 

sand

Kantställda 

stenar

     True 50 3 2 härdar. Grop troligen fyllts igen 

två gånger.

0,26

Grop 1224 0 0 0         0   0

Grop 1235 0 0 0         0   0

Grop 1270 0 0 0         0   0

Grop 1284 0 0 0         0   0

Grop 1310 0 0 0         0   0

Grop 1350 0 0 0         0   0

Grop 1652 0,83 0,7 0 Gråbrun 

humös sand

Flammig brun 

sand

     True 50 4  0

Härd 335 1,4 0,9 0,09 Kolsvart humös 

sand, skör-

bränd sten

  True True   True 50 4 Ganska rektangulär till formen 

i ytan.

0,09

Härd 669 0 0 0         0   0

Härd 679 0 0 0         0   0

Härd 737 0,95 0,95 0,18 Sotig sand, 

sten

  True True   True 50 4 Härden verkar uppbyggd med 

en kantkedja

0

Härd 744 0 0 0         0   0

Härd 837 0 0 0         0   0

Härd 1242 1,3 0 0 Gråbrun flam-

mig och eld-

påverkad röd 

sand

Sotigt sand-

lager med kol

Brunt humös 

lager

True True   True 50 4  0,3

Härd 1431 0 0 0         0   0

Härd 1518 0,6 0,6 0,19 Sotig kolfärgad 

sand, skör-

bränd sten

  True True   True 50 3 Härd i grophus 1009 0,19

Härd 1544 0,67 0,67 0,14 Flammig sot-

färgad sand, 

sten

  True True   True 50 4  0,14

Härd 1554 0,8 0,8 0 Sotig sand, 

sten

Kol  True True   True 50 3 Härd i grophus 1009 0

Ränna 296 0 0 0         0   0

Ränna 581 0 0 0         0   0

Ränna 592 0 0 0         0   0

Ränna 600 0 0 0         0   0

Ränna 618 0 0 0         0   0

Ränna 1254 0 0 0 Mörkfärgad 

humös sand

Flammig brun 

sand

     True 50 4 Innehåller tre stolphål 1617, 

1629, 1640

0

Stolphål 204 0 0 0         0   0

Stolphål 214 0 0 0         0   0

Stolphål 224 0 0 0         0   0

Stolphål 234 0 0 0         0   0

Stolphål 244 0 0 0         0   0
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Stolphål 272 0,2 0,2 0,06 Gråbrun svagt 

humös sand

      True 50 5  0,06

Stolphål 282 0,26 0,26 0,02 Brungrå sand       True 50 5 Botten av mindre stolpe? 0,02

Stolphål 346 0,3 0,3 0,25 Ljusgråbrun 

sand

   True   True 50 5 Mycket urlakad 0

Stolphål 357 0,3 0,3 0 Ljusbrun sand       True 50 5 Mycket urlakad 0

Stolphål 367 0,3 0,3 0,16 Mörkbrungrå 

humös sand

      True 50 5  0

Stolphål 377 0,4 0,4 0,16 Mörkgråbrun 

humös sand

      True 50 5  0

Stolphål 388 0,36 0,36 0 Mörkbrungrå 

humös sand

      True 50 5  0,14

Stolphål 402 0,4 0,4 0,2 Mörkbrungrå 

svagt humös 

sand

   True   True 50 5 Stolpfärgning 0

Stolphål 416 0,3 0,3 0,03 Brun sand       True 50 5 Tveksamt stolphål 0

Stolphål 429 0,36 0,36 0 Mörkgråbrun 

flammig 

humös sand 

och sten

      True 50 5 Skörbränd sten i fyllningen 0

Stolphål 442 0,22 0,22 0,09 Brungrå humös 

sand

      True 50 5  0,09

Stolphål 509 0,33 0,33 0 Ljusbrungrå 

sand

   True   True 50 5 Mycket urlakad 0,12

Stolphål 552 0,33 0,25 0,25 Gråbrun sand       True 50 5 Urlakad 0,25

Stolphål 637 0 0 0         0   0

Stolphål 645 0 0 0         0   0

Stolphål 708 0 0 0         0   0

Stolphål 757 0 0 0         0   0

Stolphål 793 0,26 0,26 0 Brungrå humös 

sand

      True 50 5 Tveksamt, störd av djurgång 0,18

Stolphål 805 0,25 0,25 0,18 Brungrå humös 

sand

      True 50 5  0

Stolphål 842 0,4 0,4 0,24 Gråbrun 

humös sand

      True 50 5  0,24

Stolphål 876 0,4 0,4 0,1 Brungrå sand Grå sand      True 50 5 Mycket urlakad 0,1

Stolphål 887 0,3 0,3 0,22 Gråbrun 

humös sand

      True 50 5  0,22

Stolphål 997 0,24 0,24 0,1 Mörkgråbrun 

humös sand

   True   True 50 5 Keramik i ytan 0

Stolphål 1054 0 0 0         0   0

Stolphål 1065 0 0 0         0   0

Stolphål 1074 0 0 0         0   0

Stolphål 1085 0,4 0,4 0 Mörkbrungrå 

humös sand 

och sten

      True 50 5  0

Stolphål 1096 0,36 0,36 0 Mörkbrungrå 

humös sand

      True 50 5  0

Stolphål 1107 0,3 0,3 0 Mörkgråbrun 

humös sand

      True 50 5  0

Stolphål 1117 0,25 0,25 0 Mörkgråbrun 

humös sand

      True 50 5  0,1

Stolphål 1129 0,35 0,35 0 Mörkgråbrun 

humös sand

      True 50 5 Takbärande stolpe!? 0

Stolphål 1140 0,22 0,22 0 Mörkgråbrun 

humös sand

      True 50 5  0
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Stolphål 1150 0,32 0,32 0 Mörkgråbrun 

humös sand

      True 50 5 Takbärande stolpe!? 0

Stolphål 1160 0 0 0         0   0

Stolphål 1170 0 0 0         0   0

Stolphål 1178 0 0 0         0   0

Stolphål 1203 0 0 0         0   0

Stolphål 1214 0 0 0         0   0

Stolphål 1300 0 0 0         0   0

Stolphål 1337 0 0 0         0   0

Stolphål 1359 0,26 0,26 0,2 Mörkbrungrå 

humös sand

      True 50 5  0,2

Stolphål 1369 0 0 0         0   0

Stolphål 1379 0,26 0,26 0 Mörkbrungrå 

humös sand

      True 50 5  0

Stolphål 1389 0 0 0         0   0

Stolphål 1395 0 0 0         0   0

Stolphål 1404 0 0 0         0   0

Stolphål 1412 0 0 0         0   0

Stolphål 1418 0 0 0         0   0

Stolphål 1426 0 0 0         0   0

Stolphål 1444 0,48 0,48 0 Gråbrun 

humös sand

Flammig ljus-

gråbrun sand

     True 50 4  0,2

Stolphål 1452 0,6 0,6 0,2 Brun flammig 

sand

Något ljusare 

brun sand

Sotig sand, 

enstaka kol

True True   True 50 4  0

Stolphål 1475 0,22 0,22 0,18 Mörkgråbrun 

humös sand

   True False  True 50 5 Väggstolpe?! 0

Stolphål 1481 0,2 0,2 0 Mörkgråbrun 

humös sand

   True   True 50 5  0

Stolphål 1617 0,26 0,26 0,18 Gråbrun 

humös sand

      True 50 4 I ränna 1254 0,18

Stolphål 1629 0,26 0,26 0,28 Gråbrun 

humös sand

      True 50 4 I ränna 1254 0

Stolphål 1640 0,36 0,36 0 Gråbrun 

humös sand

      True 50 4 I ränna 1254 0
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Dike 1306 0 0 0         0   0

Dike 1319 0 0 0         0   0

Dike 1449 0 0 0         0   0

Dike 1716 0 0 0         0   0

Grop 234 0 0 0         0   0

Grop 255 0 0 0         0   0

Grop 299 0 0 0         0   0

Grop 312 0,94 0,38 0,16 Grå svagt 

humös sand

Brungrå svagt 

humös sand

  True   True 50 6  0,16
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Grop 417 1,02 0 0,3 Mörkgrå 

humös sand

      True 50 6 Lite grov karraktär på sanden, 

tveksam ålder.

0,3

Grop 442 0 0 0         0   0

Grop 455 0 0 0         0   0

Grop 483 0 0 0         0   0

Grop 676 0 0 0         0   0

Grop 1049 0 0 0         0   0

Grop 1087 0,86 0,68 0 Brun svagt 

humös sand

      True 50 7  0,14

Grop 1169 2,7 1,8 0,53 Brun humös 

sand rikligt 

med bränd 

lera

Diverse lager 

sand, sot, kol

 True True True  True 25 7 Ugnslämning, med 8 lager, 

även en stor sten.

0

Grop 1343 0,64 0,4 0 Grå svagt 

humös sand

   True   True 50 7 Urlakad 0

Härd 431 0 0 0         0   0

Härd 574 0 0 0         0   0

Härd 612 0 0 0         0   0

Härd 760 0 0 0         0   0

Härd 942 0,84 0,84 0,08 Gråsvart 

humös kolbe-

mängd sand

   True True  True 50 7  0,08

Härd 956 0 0 0         0   0

Härd 1022 0,3 0,26 0,08 Grå sotig svagt 

humös sand

      True 50 7  0

Härd 1032 0 0 0         0   0

Härd 1114 0 0 0         0   0

Härd 1124 0,94 0,94 0,1 Svartbrun so-

tig kolig sand, 

småsten

  True True   True 50 7 Fortsätter under schaktkant. 0

Härd 1137 0,6 0 0 Gråsvart sotig 

sand

      True 50 7 Ligger i skiljet mellan alv och 

äldre matjordshorisont

0

Härd 1355 0 0 0         0   0

Härd 1380 0 0 0         0   0

Härd 1386 1,62 0 0,12 Brun humös 

sand

Svart humös 

sot, kol, sten

 True True   True 50 7 Skörbränd sten. Fortsätter un-

der schaktkanten.

0

Härd 1607 0 0 0         0   0

Härd 1702 0 0 0         0   0

Ränna 493 0 0 0         0   0

Ränna 596 0 0 0         0   0

Ränna 785 0 0 0         0   0

Ränna 1724 0 0 0         0   0

Ränna 1733 0 0 0         0   0

Stolphål 211 0 0 0         0   0

Stolphål 244 0,36 0,3 0,16 Grå svagt 

humös sand, 

enstaka kolfnyk

Svagt gråaktig 

gul sand

  True   True 50 6 Urlakad 0

Stolphål 266 0 0 0         0   0

Stolphål 278 0 0 0         0   0

Stolphål 289 0 0 0         0   0

Stolphål 326 0 0 0         0   0

Stolphål 338 0 0 0         0   0

Stolphål 349 0,24 0,24 0,14 Brun svagt 

humös sand

      True 50 6  0,14
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Stolphål 359 0 0 0         0   0

Stolphål 369 0,3 0,3 0 Grå svagt 

humös sand

      True 50 6 Mycket urlakad 0,08

Stolphål 383 0,34 0,32 0,2 Grå svagt 

humös sand

      True 50 6  0

Stolphål 396 0 0 0         0   0

Stolphål 406 0 0 0         0   0

Stolphål 470 0,35 0,35 0,14 Mörkbrungrå 

humös sand

      True 50 6  0,14

Stolphål 552 0,32 0,32 0,12 Sotig grå sand   True    True 50 6  0

Stolphål 564 0,26 0,26 0,1 Sotig grå sand   True    True 50 6  0

Stolphål 585 0,4 0,4 0 Gråbrun svagt 

humös sand

      True 50 6  0

Stolphål 627 0 0 0         0   0

Stolphål 639 0 0 0         0   0

Stolphål 650 0 0 0         0   0

Stolphål 660 0 0 0         0   0

Stolphål 668 0 0 0         0   0

Stolphål 691 0 0 0         0   0

Stolphål 705 0 0 0         0   0

Stolphål 717 0,3 0,3 0,08 Brun humös 

sand, enstaka 

bränd lera

    True  True 50 6  0

Stolphål 728 0 0 0         0   0

Stolphål 740 0 0 0         0   0

Stolphål 751 0 0 0         0   0

Stolphål 778 0 0 0         0   0

Stolphål 803 0,28 0,2 0,06 Brun humös 

sand, sotig

  True    True 50 6  0

Stolphål 813 0 0 0         0   0

Stolphål 825 0 0 0         0   0

Stolphål 834 0,26 0,26 0 Grå svagt 

humös sand

      True 50 6 Urlakad 0,18

Stolphål 870 0,74 0,4 0,2 Grå svagt 

humös sand, 

enstaka kolfnyk

Rödgul sand   True   True 50 7 Urlakad 0

Stolphål 889 0 0 0         0   0

Stolphål 900 0,28 0,24 0,06 Grå svagt 

humös sand

      True 50 7  0

Stolphål 910 0 0 0         0   0

Stolphål 920 0 0 0         0   0

Stolphål 932 0 0 0         0   0

Stolphål 969 0,3 0,3 0 Grå humös 

sand

      True 50 7  0,14

Stolphål 981 0,28 0,28 0 Grå svagt 

humös sand

      True 50 7 Keramik 0,1

Stolphål 990 0 0 0         0   0

Stolphål 1000 0,36 0,3 0,06 Grå svagt 

humös sand

  True  True  True 50 7  0,06

Stolphål 1011 0 0 0         0   0

Stolphål 1059 0,28 0,24 0 Brun humös 

sand

      True 50 7  0

Stolphål 1069 0 0 0         0   0
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Stolphål 1078 0 0 0         0   0

Stolphål 1102 0 0 0         0   0

Stolphål 1140 0,2 0,2 0 Grå humös 

sand

      True 50 7  0,2

Stolphål 1151 0 0 0         0   0

Stolphål 1160 0 0 0         0   0

Stolphål 1201 0 0 0         0   0

Stolphål 1212 0,34 0,34 0,12 Grå humös 

sand

      True 50 7  0,12

Stolphål 1223 0 0 0         0   0

Stolphål 1232 0,24 0,24 0 Mörkgrå 

humös sand 

med bränd 

lera

    True  True 50 7  0,1

Stolphål 1241 0 0 0         0   0

Stolphål 1251 0 0 0         0   0

Stolphål 1260 0,24 0,24 0,1 Mörkgrå 

humös sand 

med bränd 

lera

    True  True 50 7  0

Stolphål 1369 0 0 0         0   0

Stolphål 1397 0,3 0,3 0,28 Grå humös 

sand

      True 50 7  0

Stolphål 1406 0 0 0         0   0

Stolphål 1412 0,32 0,26 0    True True   True 50 7  0

Stolphål 1423 0 0 0         0   0

Stolphål 1431 0 0 0         0   0

Stolphål 1441 0 0 0         0   0

Stolphål 1487 0 0 0         0   0

Stolphål 1496 0 0 0         0   0

Stolphål 1510 0 0 0         0   0

Stolphål 1518 0 0 0         0   0

Stolphål 1528 0 0 0         0   0

Stolphål 1600 0,24 0,24 0 Grå humös 

sand

       0   0

Stolphål 1627 0,28 0,28 0,34 Grå humös 

sand

      True 50 7  0,34

Stolphål 1635 0 0 0         0   0

Stolphål 1643 0 0 0         0   0

Stolphål 1691 0 0 0         0   0
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Grop 14 0,58 0,58 0,3
Gråbrun svagt humös sand, 

enstaka sten
   X   X 50 8  376

Grop 15 0,8 0,7 0,3 Mörkgrå humös sand   X X   X 50 8  390

Grop 16 0,68 0,68 0
Grå svagt humös sand, ens-

taka kolfnyk

Mörkgrå humös sotig 

kolig sand

Gul sand 

med in-

bland-

ning 

av 1

X X   X 50 8  406

Härd 3 0 0 0         0   243

Härd 27 0,76 0,76 0,16 Brun humös sand
Svartgrå humös so-

tig sand
 X X   X 50 8 Mycket skörbränd sten 528

Härd 28 1,36 1,24 0,14 Brun humös sand Svartgrå humös sand   X   X 25 8 Mycket skörbränd sten 547

Härd 30 0 0 0         0   585

Härd 31 0 0 0         0   596

Ränna 37 4,65 0,4 0,2 Brungrå svagt humös sand       X 50 8 Grävt sektioner av rännan 630

Stolphål 4 0 0 0         0   255

Stolphål 5 0,3 0,3 0
Grå siltig lera med bränd 

lera

Mörkbrungrå humös 

sand
   X  X 50 8  267

Stolphål 6 0,34 0,34 0,15 Mörkbrun grå humös sand       X 50 8  278

Stolphål 7 0,3 0,3 0,17
Gråbrun svagt humös sand, 

sten
      X 50 8

Innehåller en hel del sten. En 

mäter 0,15x0,2 meter.
290

Stolphål 8 0,34 0,34 0,14 Gråbrun svagt humös sand       X 50 8  303

Stolphål 10 0,2 0,2 0 Gråbrun svagt humös sand       X 50 8  328

Stolphål 11 0,26 0,26 0 Brungrå svagt humös sand       X 50 8  339

Stolphål 12 0,28 0,28 0 Gråbrun svagt humös sand       X 50 8 Tveksam anläggning 350

Stolphål 13 0,32 0,32 0,2 Brungrå svagt humös sand       X 50 8  363

Stolphål 17 0,3 0,3 0,24
Mörkgrå humös sand, ensta-

ka kolfnyk
   X   X 50 8  421

Stolphål 18 0,2 0,2 0,08 Mörkgrå humös sand       X 50 8

Eventuellt en djurgång, osäker 

anläggning. Samma fyllning som 

grop 390.

434

Stolphål 19 0,28 0,17 0,1
Grå svagt humös sand, ens-

taka kolfnyk
   X   X 50 8  445

Stolphål 20 0,3 0,3 0,12
Grå svagt humös sand, ens-

taka kolfnyk
   X   X 50 8  459

Stolphål 21 0,34 0,26 0
Grå urlakad. savgt humös 

sand
   X   X 50 8  470

Stolphål 22 0,24 0,24 0,08
Grå svagt humös sand, ens-

taka kolfnyk
   X   X 50 8  483

Stolphål 29 0,36 0,36 0,12 Grå svagt humös sand       X 50 8  569

Stolphål 32 0,26 0,26 0 Gråbrun svagt humös sand       X 50 8  609
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Arkeologiskt objekt Lager 202

Arkeologiskt objekt Lager 346

Arkeologiskt objekt Lager 612

Arkeologiskt objekt Lager 632

Arkeologiskt objekt Lager 651

Arkeologiskt objekt Lager 710

Arkeologiskt objekt Lager 869

Arkeologiskt objekt Lager 1036

Arkeologiskt objekt Lager 1131
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Grop 14 0,58 0,58 0,3
Gråbrun svagt humös sand, 

enstaka sten
   X   X 50 8  376

Grop 15 0,8 0,7 0,3 Mörkgrå humös sand   X X   X 50 8  390

Grop 16 0,68 0,68 0
Grå svagt humös sand, ens-

taka kolfnyk

Mörkgrå humös sotig 

kolig sand

Gul sand 

med in-

bland-

ning 

av 1

X X   X 50 8  406

Härd 3 0 0 0         0   243

Härd 27 0,76 0,76 0,16 Brun humös sand
Svartgrå humös so-

tig sand
 X X   X 50 8 Mycket skörbränd sten 528

Härd 28 1,36 1,24 0,14 Brun humös sand Svartgrå humös sand   X   X 25 8 Mycket skörbränd sten 547

Härd 30 0 0 0         0   585

Härd 31 0 0 0         0   596

Ränna 37 4,65 0,4 0,2 Brungrå svagt humös sand       X 50 8 Grävt sektioner av rännan 630

Stolphål 4 0 0 0         0   255

Stolphål 5 0,3 0,3 0
Grå siltig lera med bränd 

lera

Mörkbrungrå humös 

sand
   X  X 50 8  267

Stolphål 6 0,34 0,34 0,15 Mörkbrun grå humös sand       X 50 8  278

Stolphål 7 0,3 0,3 0,17
Gråbrun svagt humös sand, 

sten
      X 50 8

Innehåller en hel del sten. En 

mäter 0,15x0,2 meter.
290

Stolphål 8 0,34 0,34 0,14 Gråbrun svagt humös sand       X 50 8  303

Stolphål 10 0,2 0,2 0 Gråbrun svagt humös sand       X 50 8  328

Stolphål 11 0,26 0,26 0 Brungrå svagt humös sand       X 50 8  339

Stolphål 12 0,28 0,28 0 Gråbrun svagt humös sand       X 50 8 Tveksam anläggning 350

Stolphål 13 0,32 0,32 0,2 Brungrå svagt humös sand       X 50 8  363

Stolphål 17 0,3 0,3 0,24
Mörkgrå humös sand, ensta-

ka kolfnyk
   X   X 50 8  421

Stolphål 18 0,2 0,2 0,08 Mörkgrå humös sand       X 50 8

Eventuellt en djurgång, osäker 

anläggning. Samma fyllning som 

grop 390.

434

Stolphål 19 0,28 0,17 0,1
Grå svagt humös sand, ens-

taka kolfnyk
   X   X 50 8  445

Stolphål 20 0,3 0,3 0,12
Grå svagt humös sand, ens-

taka kolfnyk
   X   X 50 8  459

Stolphål 21 0,34 0,26 0
Grå urlakad. savgt humös 

sand
   X   X 50 8  470

Stolphål 22 0,24 0,24 0,08
Grå svagt humös sand, ens-

taka kolfnyk
   X   X 50 8  483

Stolphål 29 0,36 0,36 0,12 Grå svagt humös sand       X 50 8  569

Stolphål 32 0,26 0,26 0 Gråbrun svagt humös sand       X 50 8  609
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Grop 266 0,75 0,7 0,1 Ljusbrun svagt humös 

sand, skärvig sten

  x x 50 9 Mycket urlakad

Grop 364 0,44 0,44 0 Gråbrun humös sand    x 50 9 Osäker ålder. Yngre glas i fyllningen.

Härd 316 0 0 0   x  x 50 9 Troligen botten av en härd.

Härd 326 1,8 1,8 0,4 Brun humös sand med 

inslag av kol

Svart sotig 

kolig humös 

sand

x x x 50 9 Packad med eldpåverkad sten, samt en halv 

malsten.

Härd 350 1 1 0,1 Svart sotkolig sand, 

skörbr skärvig sten

Mörkbrun 

humös sand

x x x 50 9  

Härd 303 0,9 0,9 0,1 Kol, sot och skörbränd 

skärvig sten

Brungrå 

matjord

x x x 50 9  

Stolphål 277 0,4 0,4 0,14 Mörkgråbrun humös 

sand

   x 50 9 Ev. stenlyft

Stolphål 286 0,3 0,3 0,1 Mörkgråbrun humös 

sand

   x 50 9  

Stolphål 295 0,34 0,34 0 Brungrå humös sand    x 50 9  
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Grop 301 0,6 0,45 0,3 Brun humös 

sand, brända 

ben, kolfnyk

   True   True 100 12  

Grop 584 0,5 0,5 0,14 Mörkgråbrun 

humös sand, 

enstaka stenar

      True 50 12  

Grop 628 0,42 0,4 0 Brun humös 

sand inslag av 

mindre stenar

  True True   True 50 12 Lik AS640 men inga brända ben

Grop 656 0,5 0,5 0,14 Flammig kol, 

sot, br lera, 

humös sand

  True True True  True 100 12 Innehåller även brända ben

Grop 693 0,4 0,4 0 Gråbrun 

humös sand, 

brända ben, 

träkol

   True False  True 100 12  

Härd 284 0,8 0,7 0,25 Mörkgråbrun 

humös sand

Kolsvart 

träkol, skörbr 

sten

 True True   True 50 12 Skörbränd skärvig sten

Ränna 368 0 0 0         0   

Ränna 424 0 0 0         0   

Stolphål 316 0 0 0         0   

Stolphål 328 0,3 0,3 0,1 Mörkbrun my-

cket humös 

sand

      True 50 12  

Stolphål 349 0,15 0,15 0,14 Gråbrun 

humös sand

   False   True 50 12  

Stolphål 356 0,3 0,3 0 Gråbrun 

humös sand

      True 50 12  

Stolphål 451 0,3 0,3 0 Brungrå svagt 

humös sand 

kolfnyk

   True   True 50 12  

Stolphål 461 0,35 0,25 0,05 Brungrå svagt 

humös sand, 

kolfnyk

   True   True 50 12 Tveksam, ev. stolphål

Stolphål 482 0,3 0,3 0,06 Brungrå 

humös sand

      True 50 12  

Stolphål 499 0,24 0,24 0 Brungrå 

humös sand, 

kolfnyk

   True   True 50 12  

Stolphål 508 0,25 0,25 0,1 Mörkbrungrå 

humös sand

      True 50 12  

Stolphål 517 0,35 0,3 0,05 Gråbrun sotig 

humös sand

  True    True 50 12 Tveksam anläggning

Stolphål 528 0,28 0,28 0 Sotig 

mörkfärgning

  True    True 50 12 Tveksam anläggning

Stolphål 549 0,5 0,5 0,2 Mörkbrun 

humös sand, 

brända ben

   True   True 100 12  

Stolphål 560 0,3 0,3 0,05 Sotig brun 

svart humös 

sand, kolfnyk

  True True   True 100 12 Innehåller också små fragment brända 

ben, men var så små att de inte gick att 

samla in.

Stolphål 571 0,5 0,4 0 Mörkbrun 

humös sand

Mörkbrungrå 

sotig humös 

sand

 True    True 50 12 Ev. stolpfärgning

Stolphål 596 0,5 0,4 0,55 Gråbrun 

humös sand, 

brända ben

     True True 100 12  

Stolphål 640 0,42 0,32 0,32 Svart sotig 

humös sand, 

träkol, br ben

Brun humös 

sand, enst 

träkol

 True True   True 100 12 Människoben grav

FUO 8
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Bränt ben 16 Ben   0,5 1  0    Ej tillvaratagen Däggdjur 

1FB1176.638

Bränt ben 17 Ben   2,5 45  0    Ej tillvaratagen Däggdjur 

1FB1181.460

Bränt ben 18 Ben   0,5 1  0    Ej tillvaratagen Däggdjur 

1FB1195.1083

Bränt ben 19 Ben   0,5 1  0    Ej tillvaratagen Däggdjur 

1FB1200.1044

Bränt ben 20 Ben   0,5 2  0    Ej tillvaratagen Däggdjur 

1FB1202.928

Bränt ben 21 Ben   1,5 17  0    Ej tillvaratagen Däggdjur 

1FB1229.362

Flinta GAM 6 Flinta Avslag/avfall  0,5 1  0    Ej tillvaratagen  

Flinta GAM 7 Flinta Avslag/avfall  0,4 1  0    Ej tillvaratagen  

Flinta GAM 8 Flinta Avslag/avfall  4,9 5  0    Ett bränt avslag

Keramik 1 Keramik Kärl 1 mynning, 2 

bukdelar

23,6 3 Fragment 10 Medel Avstruken  Avsmalnande 

mynning

Keramik 2 Keramik Kärl Mynning 14 1 Fragment 7 Medelgrov Avstruken  Platt, ngt förtjockad 

mynning

Keramik 3 Keramik Kärl Buk 32,5 12 Fragment 10 Medelgrov   Ev två olika kärl, ev 

mynning

Keramik 4   Buk 4,6 1 Fragment 10 Medelgrov    

Keramik 5 Keramik Kärl Buk och botten 

delar

48,1 6 Fragment 7 Medel   Matskorpa, förtjock-

ad botten

Keramik 9 Keramik Kärl Mynning, 

skuldra

35,1 5 Fragment 7 Fin Dekor  Östersjökeramik, 

utsvängd mynning

Metall 10 Metall   1,1 1 Fragment 1    Bronsbleck?

Metall 11 Ädel-

metall

Mynt  0,7 1 Fragment 1    Del av ett silvermy-

nt 2 öre 1665

Metall 12 Järn Nit  5,2 1 Fragment 0    Nit med rombisk 

bricka

Metall 14 Järn Spik  5 0  0    30 mm lång, 13 

mm bred, spår av 

träfiber på ytan

Metall 15 Järn Spik  4,5 1  0    27 mm lång, 10 

mm bred, spår av 

träfibrer på ytan.
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Bränd lera 4 Bränd lera Lerklining  3,5 1  0     

Flinta GAM 5 Flinta Kärna  27,6 1  0    Avslagskärna

Flinta GAM 6 Flinta Avslag/avfall  4,6 1  0     

Flinta GAM 7 Flinta Avslag/avfall  3,8 1  0    Ej tillvaratagen  

Flinta GAM 8 Flinta Avslag/avfall  1 1  0    Ej tillvaratagen  

Flinta GAM 11 Flinta Avslag/avfall  0,3 1  0    Ej tillvaratagen  

Flinta GAM 12 Flinta Skrapa  5 1  0    Lösfynd i 

matjord invid 

Vessingehögen

Keramik 1 Keramik Kärl Buk 0,9 1 Fragment 3 Fin   Tunnväggig,( 

ev spjälkad), 

lösfynd i 

dumphög

Keramik 2 Keramik Rödgods ? 11,9 7 Fragment 9  Grönglaser-

at, dekor

 Grönglaserat 

yngre rödgods

Keramik 3 Keramik Kärl Buk 82 4 Fragment 10 Medel Spår av 

rabbning

 Matskorpa, 

några skärvor 

uppvisar spår 

av rabbning

Metall 9 Metall Bleck  3,6 1  0    Cu-leg, brons? 

osäkert föremål

Metall 10 Metall Bearbetat  4,4 1  0    Korsformig 

dekor. Beslag? 

Brons?

FUO 2, HM 28 800, Veinge RAÄ 347–349
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Bränd lera 5 Bränd lera Lerklining  7,4 1  0    Lätt sintrad

Bränd lera 11 Bränd lera   9 4  0     

Bränd lera 12 Bränd lera   4,6 1  0     

Bränd lera 33 Bränd lera Ungsvägg  378 50  0    Insamlad i ugn 

1169

Bränt ben 28 Ben   0,5 3  0    Ej 

tillvarataget

Däggdjur 

1FB1169

Bränt ben 29    0,5 1  0    Ej 

tillvarataget

Medelstort 

däggdjur 

1FB1686.1397

Flinta GAM 13 Flinta Kärna  97,7 1  0    Flerpolig 

avslagskärna

Flinta GAM 14 Flinta Avslag/

avfall

 0,6 1  0    Ej 

tillvaratagen

Lösfynd i 

schaktkant

Flinta GAM 15 Flinta Avslag/

avfall

 3,3 1  0    Ej 

tillvaratagen

Lösfynd i 

dumphög

Flinta GAM 16 Flinta Avslag/

avfall

 5,6 1  0     

Flinta GAM 17 Flinta Avslag/

avfall

 0,1 1  0    Bränt avslag

FUO 3 HM 28 801, Tjärby RAÄ 69
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Flinta GAM 18 Flinta Avslag/

avfall

 7,9 2  0    Ej 

tillvaratagen

I äldre matjord

Flinta GAM 19 Flinta Avslag/

avfall

 5,8 1  0    Ej 

tillvaratagen

 

Flinta GAM 20 Flinta Stickel  1,4 1  0    Kantstick-

el, troligen 

mesolitisk

Flinta GAM 21 Flinta Avslag/

avfall

 3,3 1  0    Lösfynd

Flinta GAM 22 Flinta Avslag/

avfall

 2,7 1  0    Bränt avslag/

avfall i stolphål

Keramik 1 Keramik Kärl Buk 3,9 1 Fragment 8 Grov    

Keramik 2 Keramik Kärl Buk 2,4 1 Fragment 7 Medel   Spjälkad

Keramik 3 Keramik Kärl Myn-

ning

3,1 1 Fragment 8 Medel   Innåtböjd 

mynning

Keramik 4 Keramik Kärl Buk 1,6 1 Fragment 5 Fin-me-

del

   

Keramik 6 Keramik Kärl Buk 46,3 7 Fragment 9 Me-

del-grov

  Matskorpa. 

Påträffades i 

övre lager i ugn 

1169.

Keramik 7 Keramik Kärl Buk 15,9 4 Fragment 8 Medel    

Keramik 8 Keramik Kärl ? 2,3 1 Fragment 0 Medel   Spjälkad

Keramik 9 Keramik Kärl Myn-

nings-

del och 

buk

13,8 5 Fragment 7 Medel   Svagt utsvängd 

mynning. 

Matskorpa på 

utsidan?

Keramik 10 Keramik Kärl Buk 33,8 9 Fragment 8 Me-

del-grov

  Fynd i lager, 

äldre matjord

Keramik 27 Keramik Kärl Buk, ev 

skuldra

8,2 2 Fragment 6 Fin-me-

del

  Keramik påträf-

fad i äldre 

markhorisont.

Metall 23 CU-leg Föremål  1,6 1  0    Längd:27 mm, 

14 mm bred, 1 

mm tjock. Hål.

Metall 24 CU-leg Sölja  3,1 1  0    Spår av dekor, 

saknar torne. 

Längd 22, 

bredd 20 mm

Metall 25 CU-leg Föremål  0,7 1 Fragment 0    Längd: 22, 

bredd 6, tjock-

lek 1 mm. 

1 hål.

Metall 26 CU-leg Föremål  3 1  0    En facetterad 

sida. L:37, B:6, 

Tjockl: 3 mm.

Metall 30 Metall Föremål  9,1 1  0    Muskötkula 

av bly, avsk-

juten, 12 mm i 

diameter

Metall 31 Metall Föremål  8,8 1  0    Muskötku-

la i bly, avsk-

juten 12 mm i 

diameter

Metall 32 Metall Föremål  6,4 1  0    Muskötkula, 

bly och järn, 

10 mm
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Bergart 5 Bergart Bearbetad 204,8 1 Fragment 0  2 slipade sidor Del av löpare eller malsten?

Bränd lera 2 Bränd lera Lerklining 2,1 1  5   Synliga avtryck på båda sidor

Flinta GAM 3 Flinta Avslag/avfall 4,7 1  0    

Flinta GAM 4 Flinta Avslag/avfall 5 1  0    

Keramik 1 Keramik Kärl 1,7 1 Fragment 5 Mycket fin Snörornamentik Senneolitisk, 19 mm lång 14 mm bred

FUO 6, HM 28 802, ej erhållit RAÄ-nr ännu
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Bränt ben 1 Ben  1 1 Rörben från människa 1FB607.596

Bränt ben 2 Ben  0,5 1 Däggdjur, rörben 1FB708

Bränt ben 3 Ben  0,5 1 Däggdjur 1FB656

Bränt ben 4 Ben  2 25 Rörben, däggdjur 1FB706.693

Bränt ben 5 Ben  0,5 1 Spongios Däggdjur 1FB623.549

Bränt ben 6 Ben  4 30 armbågsben svin, övr. däggdjur 1FB626.301

Bränt ben 7 Ben  34,5 50 Människa 1FB655.640

Metall 8 Metall Blybleck 3,8 1 20 mm långt, 6 mm brett bly med inblandning?

Metall 9 CU-leg Bleck 0,4 1 Böjt tunnt bleck

Metall 10 Koppar Mynt 3,8 1 Mynt Ulrika Eleonora 1719, 1 Öre, diameter:24 mm

FUO 8, HM 28 803, Laholms lfs RAÄ 241
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OSTEOLOGISK RAPPORT, RAÄ 241, 346 och 69 
 

 
Inledning 

Benmaterialet tillvaratogs vid en förundersökning för en VA-ledning mellan Veinge och Laholm, 
utförd av Kulturmiljö Halland under hösten 2014. 

De tillvaratagna benen var alla brända, och vägde totalt strax under 50 g. 

 

Metod 

Benmaterialet var dåligt bevarat och fragmenteringsgraden var hög. Endast ett fragment gick 
att bestämma till art och element morfologiskt. Övriga benfragment var så små att de inte gick 
att hänföra till specifika element. Dessa fragment har endast bedömts för att om möjligt skilja 
mellan ben från människa och andra däggdjur.  

För att skilja mellan ben från människa och djur har en bedömning gjorts av fragment från 
rörben, då dessa uppvisar vissa typiska skillnader. Rörbenets yttre yta är ofta ”strimmig” eller 
”fibrig” på ett karaktäristiskt sätt på människoben, medan djurben är slätare. Även insidan av 
rörbenet, märghålan, skiljer sig åt. Människoben har oftast en ojämn märghåla, med många 
lister, medan djurbenen generellt är slätare. Det finns dock undantag från denna regel. Mer 
säker kan man vara om man bryter rörbensfragment på tvären och studerar benets 
mikrostruktur i de färska brottytorna. Vissa typer av ben är uppbyggda av osteoner, i vars 
mittpunkt det finns så kallade haverska kanaler där det löper blodkärl. Dessa kanaler syns i 
brända ben som små håligheter. Då det finns en skillnad i frekvens och storlek av haverska 
kanaler i mänskligt ben och ben från andra däggdjur kan detta ligga som grund för att avgöra 
om ben kommer från människa. Människoben har fler och grövre kanaler än djurben.  

Vid den föreliggande analysen har stereolupp med 6-50x förstoring använts för att studera 
benets mikrostruktur, och som referens har kremerade ben från olika djur och människa 
använts. En sammanvägning av de ovan nämnda karaktärerna har om möjligt gjorts för alla 
fragment, men benets mikrostruktur är den karaktär som vägt tyngts.    

Förundersökning av Laholm RAÄ 241,         2015-01-08 
Veinge RAÄ 346 och Tjärby RAÄ 69          Emma Maltin 
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Resultat 

FU Laholm RAÄ 241 

1FB626.301 Grop. Cirka 30 brända benfragment, flera mycket små. Det största fragmentet 
kunde bestämmas till den övre delen av ett armbågsben från svin (proximal ulna, en del av 
ledytan, Sus scrofa/domesticus), se Figur 1 nedan. Av de övriga benfragmenten kom två av de 
största från rörben, och utifrån granskning av de haverska kanalerna gjordes bedömningen att 
de kom från djur snarare än människa.  

Storlek: 2-12 mm. Vikt: 4 g. 

 
Figur 1. Övre delen av ett armbågsben från svin (Sus scrofa/domesticus).  
1FB626.301. Skalan visar 5 cm. 

 

1FB623.549 Stolphål. Ett bränt benfragment. Fragmentet kom från en svampartad del av ett 
ben (spongios), och gick inte att bestämma närmare än till däggdjur. 

Storlek: 20 mm. Vikt: <0,5g. 

 

1FB706.693 Grop. Runt 25 brända benfragment, vissa mycket små. Ett par av fragmenten kom 
från rörben, och efter bedömning av de haverska kanalerna kunde människa uteslutas. Övriga 
fragment kunde inte bestämmas närmare än till däggdjur. 

Storlek: 2-12 mm. Vikt: 2 g. 
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1FB655.640 Grop. Den största mängden tillvaratagna ben. Benen var alla vitbrända, och sotiga 
(se Figur 2 nedan). Det fanns inget benfragment som utifrån morfologisk bedömning kunde 
art- eller elementbestämmas. Flera av de större bitarna bröts dock itu för undersökning i 
stereolupp, och de uppvisade alla en mikrostruktur typisk för människoben. Flera av 
rörbensbitarna hade dessutom såväl en strimmig yttre yta som en ojämn inre märghåla. 
Sammantaget gjordes därför bedömningen att benen med mycket stor sannolikhet kommer 
från människa. Det går inte att utesluta att det finns små fragment av djurben inblandat i 
provet, men det finns heller inget som talar för det. 

De största fragmenten var runt 30 mm stora, men genomsnittet låg på ungefär 5 mm. 
Volymen uppgick till ca 4 cl, och vikten till 34,5 g. Benen var alla genombrända. Det fanns bitar 
av både diafyser och ledändar. En total avsaknad av benfragment från kraniet och tänder 
noterades. 

Då inga ben var tillräckligt välbevarade för att kunna bestämmas till element gick det varken 
att göra en köns- eller åldersbedömning. Rörbenens grovlek utesluter dock ett spädbarn, och 
individen bör ha varit äldre än ett par, tre år gammal. 

 

 

Figur 2. Vitbrända människoben hittade i en grop tillsammans med sot. Till höger i bild några av 
de större fragmenten och bitar av rörben utsorterade. Nederst i bild bitar från en eller flera 
ledändar utsorterade. 1FB655.640. Skalan visar 5 cm. 
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1FB656 Grop. Ett mycket litet bränt benfragment. Kunde inte bestämmas närmare än till 
däggdjur. 

Storlek: 3 mm. Vikt: <0,5g. 

 

1FB607.596 Stolphål. Ett bränt benfragment. Fragmentet kom från ett rörben, som bedöms 
komma från människa. Utsidan av benet var strimmig på ett typiskt sätt, men framförallt var 
det benets mikrostruktur som låg till grund för bedömningen. Det gick inte att avgöra från 
vilket element fragmentet kom, och inte heller individens ålder eller kön.  

Storlek: 15mm. Vikt: 1g.  

 

1FB708 Lösfynd. Ett bränt fragment från ett rörben. Bedömning av haverska kanalerna visade 
att det inte rörde sig om människa, men något annat däggdjur. 

Storlek: 7 mm. Vikt: <0,5g. 
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FU Veinge RAÄ 346 

1FB1229.362 Grop. Cirka 17 vitbrända mycket små benfragment från däggdjur. Två av dem 
kom från rörben, och genom bedömning av de haverska kanalerna kunde människa uteslutas.  

Storlek: Ca 2-8 mm. Vikt: 1,5 g. 

 

1FB1176.638 Grop. Ett genombränt och eroderat benfragment från däggdjur. En bit 
svampartat ben (spongiosa).  

Storlek: Ca 10 mm. Vikt: < 0,5 g. 

 

1FB1202.928 Stolphål. Två brända rörbensfragment från däggdjur. Fragmenten var små, men 
benens mikrostruktur var mycket tät. De små haverska kanalerna tyder på att benen kom från 
djur snarare än människa. 

Storlek: Båda mellan 5 och 10 mm stora. Vikt: < 0,5 g ben. 

 

1FB1195.1083 Härd. Ett genombränt benfragment som inte kunde bestämmas närmare än till 
däggdjur.  

Storlek: Ca 11 mm. Vikt: <0,5g. 

 

1FB1200.1044 Härd. Ett mycket litet bränt benfragment som inte kunde bestämmas närmare 
än till däggdjur.  

Storlek: Ca 7 mm. Vikt:  < 0,5 g. 

 

1FB1181.460 Grophus. Fem något större brända benfragment, storlek ca 9-15mm. Ca 40 
mycket små brända benfragment, genomsnittlig storlek ca 3-5 mm. Kunde inte bestämmas 
närmare än till däggdjur.  

Vikt: 2,5 g ben. 
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FU Tjärby RAÄ 69 

1FB1686.1397 Stolphål. Ett genombränt benfragment. Kunde inte bestämmas närmare än till 
medelstort/större däggdjur.  

Storlek: 12 mm stort. Vikt: < 0,5 g. 

 

1FB1169 Grävenhet i lager. Tre genombrända benfragment. Det största fragmentet var en bit 
av ett rörben. Både den inre och den yttre ytan på benet var slät och de haverska kanalerna 
var förhållandevis små. Sammantaget utgjorde det underlag för bedömningen att 
benfragmentet kom från ett djur snarare än en människa. Benväggens tjocklek och form visade 
att det förmodligen rörde sig om ett medelstort däggdjur. De två mindre benfragmenten 
kunde inte bestämmas närmare än till däggdjur. 

Storlek: Det större fragmenten var ca 20 mm stort, de två mindre ungefär 5 mm. Vikt: < 0,5g. 

 

 

Sammanfattning 

Alla insamlade ben kom från däggdjur, och det fanns alltså ingen fisk eller fågel representerad.  

Från Laholm RAÄ 241 samlades totalt 43g brända ben in. Ett fragment gick att identifiera till 
svin (Sus scrofa/domesticus), och i flera fall gick det att utesluta att benen kom från människa. 
Från två anläggningar identifierades människoben, det rörde sig om ett stolphål med ett 
insamlat benfragment och en grop med sot och ett större antal mycket små benfragment. 
Benen i gropen var så små och trasiga att det var omöjligt att uppskatta individantal, kön eller 
ålder. Det var endast möjligt att fastslå att benen kom från en människa, och att personen 
förmodligen var äldre än ett par år gammal. 

Från Veinge RAÄ 346 samlades 6 g brända ben in. Här fanns flera anläggningar med ben, men 
inga ben kunde bestämmas till art. I flera fall kunde dock människa uteslutas. 

Från Tjärby RAÄ 69 samlades mindre än 1 g ben in. Inga ben kunde artbestämmas, men 
människa kunde uteslutas vid bedömningen av ett av fragmenten. 

 

Benmaterialet var överlag dåligt bevarat och mycket fragmenterat. Det material som samlats 
in från Laholm RAÄ 241 visar dock att det kan finnas gravar inom området. 
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Makroskopisk analys av jordprover från FU från
VA-dragning sträckan Veinge-Laholm, Halland

Teknisk rapport

Jens Heimdahl, SHMM, 2015-03-10

Bakgrund och syfte
Under de arkeologiska förundersökningarna av boplatslämningar på sträckan Veinge-Laholm inför 
VA dragningar, undersöktes ett antal boplatser: Veinge 346, 347-349, Tjärby 69 och 79 samt Laholm 
241 och ett område som kallas FU O6. Boplatserna vid Veinge samt Tjärby 69 förundersöktes inför 
slutundersökning, medan de övriga lämningarna var så ringa att de grävdes ut i sin helhet. Vid 
undersökningarna insamlades 12 jordprover för analys av makroskopiskt innehåll med fokus på 
växtrester. De ytor som förundersökts inför slutundersökning efterfrågas en bedömning av 
bevarandestatus och potential för framtida analyser. I övrigt rör frågeställningarna huruvida det 
makroskopiska materialet kan säga något om platserna sekonomi och karaktär. I ett fall (Velinge 346, 
A808) är den påträffade anläggningen av tveksam karaktär och här efterfrågas ledtrådar i tolkningen.

Metod och källkritik
Provtagningen genomfördes av arkeologerna under utgrävningen och innehöll torrvolymer om ca 1,5
liter jord per prov. Proverna preparerades genom flotation enligt metod beskriven av Wasylikowa 
(1986) och våtsiktades med 0,25 mm maskvidd. Identifieringen av materialet skedde under ett 
stereomikroskop med 7-100 gångers förstoring. I samband med bestämningarna utnyttjades litteratur 
(främst Jacomet 1987 och Cappers m.fl. 2012) samt referenssamlingar av recenta fröer. Den 
makroskopiska analysen har främst behandlat växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol), men även 
puppor, smältor, ben mm har eftersökts och kvantifierats.   

Samtliga prover innehåller spår av förna i form av levande rottrådar och daggmaskkokonger, och det 
är tydligt att den provtagna jorden utgör en del av en aktiv biologisk horisont där material av mindre 
fraktioner kontinuerligt kan ha omlagrats till nutid. Bevarandegraden är låg och graden av 
postdepositionellt inblandat material tillföljd av bioturbation finns där i form av en modernare fröbank. 
Även den oförkolnade fröbanken kan dock i vissa fall innehålla spår av en äldre fröbank (isynnerhet 
om dessa fröer är motståndskraftiga mot nedbrytning), men då detta inte kunnat säkerställas har endast 
det förkolnade materialet i dessa prover analyserats. Alla växtrester som utsätts för brand eller hetta 
bevaras inte genom förkolning, detta gäller framförallt fröer med stort fettinnehåll eller ömtålig 
struktur (t.ex. flockblomstriga växter). Fröer och frukter som bevaras genom förkolning har ofta en 
liten kvot i förhållandet yta/volym (ex. sädeskorn) eller hårda skal (ex. mållor). Av detta följer att 
växtmaterialet som bevarats genom förkolning bara representerar en liten del av de växter som 
ursprungligen utsatts för hetta/brand.

Analysresultat
I bifogade resultattabell har en del av materialet (det som inte är fröer och frukter) kvantifierats enligt 
en grov relativ skala om 1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst av enstaka (ca 1-5) fragment i 
hela provet. 2 punkter innebär att materialet är vanligt – att det i stort sett hittas i alla genomletningar 
av de subsamplingar som görs. 3 punkter innebär att materialet är så vanligt att de tillhör de
dominerande materialen i provet och man hittar det var man än tittar. I syfte att underlätta tolkningen 
av resultaten har de identifierade växtmakrofossilen grovt delats in i tre kategorier: ängs-/foderväxter, 
ogräs, och odlade växter. Dessa kategorier inte strikta och en växt kan samtidigt kunna tillhöra olika 



kategorier (en och samma art kan både trivas som ogräs och på ängar t.ex. pilört). Kategoriseringen är 
alltså inte att betrakta som strikt utan är endast avsedd för att underlätta läsningen av tabellen.
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Volym/l 1,4 1,5 1,4 1,7 0,9 1,6 1,6 1,7 1,5 2 1,6 1,3

Vedartade växter Träkol ●● ●●● ●● ●● ● ●● ●● ●● ●● ●● ● ●●

Örtartade växter Strån och örtdelar ● ● ●● ●● ●

Rottråd & basstammdelar ●●

Oklass Matskorpa ● ●

Klumpar ● ● ●●
Animalier Brända benfragment ●

Övrigt Bränd lerklining ● ●●

Glasade mineralsmältor ● ● ●●

Tot ident frukter & fröer 1 1 1 0 0 0 3 9 10 11 0 0

Förkolnad frukt/frö lat.

Ä
ng

/b
et

e Gråstarr-typ Carex canescens-type 2

Slankstarr-typ Carex flacca-type 1

Hundstarr-typ Carex nigra-type 1

Ängsfryle Poa cf. pratensis 1

O
gr

äs

Råglosta Chenopodium album 1 1

Åkerbinda Falopia convulvulus 2 2

Pilört Persicaria lapathifolium 3 4

Åkerspergel Spergula arvensis 1

O
dl

at

Obestämt sädeskorn Cerealiea (indet.) 1 2 2

Skalkorn Hordeum vulgare ssp. vulgare 1 1 1

Spelt-/Emmervete Triticum spelta/dicoccum 1

Speltvete (agnfragment) Triticum spelta (racis) 10

Vete (ospec.) Triticum sp. 1

Diskussion
I det följande diskuteras analysresultaten uppdelade efter de olika fornlämningsområdena.

Veinge 346
Från detta område undersöktes prover från ett grophus, ett stolphål, samt den märkliga A808 – som 
tycks utgöra en lämning av en grop, en kistgrav eller möjligen ett nedgrävt träkar. Innehållet i de tre 
proverna är förhållandevis likartat, rikligt med träkol och enstaka förkolnade sädeskorn. När det gäller 
grophuset och stolphålet så är dessa anläggningar där ett sådant innehåll är förväntat. Förmodligen är 
de båda spår av byggnader i vilka matlagning eller dryckesberedning ägt rum. I stolphålet finns också 



brända benfragment som förstärker detta intryck. I grophuset finns bränd lerklining som kan tolkas 
som att denna byggnad förstörts genom brand. När det gäller A808 så innehåller även detta förkolnad 
säd, samt en glasad mineralsmälta (som även denna kan vara spår av husbrand). Här är dock 
beskrivningen av anläggningen apart i sammanhanget och det är svårt att tolka den i samband med det 
makroskopiska innehållet. En rimligare tolkning är att träkaret fyllts igen med jord från en 
kulturpåverka markhorisont på platsen och att träkaret sålunda är att betrakta som en yngre lämning, 
som inte direkt hör till boplatsen.

Det makrosfossila materialet på denna boplats kommer sannolikt att kunna kasta en del ljus över 
undersökta anläggningar vid en slutundersökning, samt antagligen kunna bidra till bilden av platsens 
karaktär och ekonomi. 

Veinge 347-349
Även från dessa områden undersöktes tre prover: en äldre markhorisont, en grop samt ett stolphål. Vid 
sidan om träkol samt förkolnade strån och örtdelar påträffades dock inget makrofossilt material som 
kan kasta ytterligare ljus över platsen. Detta kan antingen bero på en slump (att vissa prover är tomma 
på makroskopiskt material från boplatser är inte ovanligt) eller att det undersökta området helt enkelt 
inte innefattar lämningar med spår av matlagning. 

Bedömningen är att lämningarna även i detta område med fördel kan undersökas makroskopiskt vid en 
slutundersökning, i likhet med Veinge 346.

Tjärby 69
De två proverna från Tjärby 69 var tagna i en grop—möjligen en ugnsanläggning, samt i ett stolphål. 
Innehållet i gropen/ugnen var rikt på bränd lerklining samt glasade mineralsmältor som styrker 
tolkningen som en ugnsanläggning som förvärmts genom kraftig upphettning innan den använts för 
matlagning – vilket bekräftas av ett innehåll av bränd säd. Innehållet i stolphålet består av sädeskorn 
samt en förhållandevis rik mängd åkerogräs som sannolikt funnits tillsammans med säden. Möjligen 
representerar att orensat spannmål hanterats i närheten. Stolphålet innehåller också förkolnade 
klumpar och vad som förefaller vara matskorpa, så det ligger nära tillhands att tolka den 
byggnad/anläggning som stolphålet tillhör som ett bostadshus, ett kokhus eller en annan anläggning 
för matlagning.

Lämningarna från Tjärby 69 tycks rika på makroskopiskt material och det kan finnas en stor potential i 
detta.

Tjärby 79
Från Tjärby 79 undersöktes två gropar, där båda innehöll rikligt och intressant material, i likhet med 
Tjärby 69. Grop A406 innehåller glasade mineralsmältor samt förkolnade ogräs och ängsväxter. 
Sammansättningen talar närmast för att det rör sig om rester av en nedbrunnen byggnad i vilken man 
förvarat djurfoder/hö. I grop A376 påträffades vad som förefaller vara förkolnade matrester 
(sädeskorn, klumpar och matskorpa) samt förkolnade agndelar av speltvete. De senare kan tyder på
närhet till en tröskningsplats.

FUO6
Provet från denna plats innehöll endast mycket lite träkol.

Laholm 241
Från denna lämning provtogs endast ett stolphål. Vid sidan om träkol påträffades förkolnade rottrådar 
vilket i sammanhanget kan tolkas som en rotfilt som förkolnats i samband med att en byggnad (som 



stolpen varit en del av) brunnit. I övrigt fanns inget i provet som kan kasta något ljus över byggnadens 
funktion.
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Vedartsanalys

Thomas Bartholin

Wentorf, den 24. november 2014. 
FUO.SHalland.Tegnhed.2014

Stina Tegnhed
Kulturmiljö Halland
Bastionsgatan 3 
302 43 Halmstad
Schweden

Vedanatomisk analyse af 16 träkulsprover fra FU-Områder i södra Halland. 
Dnr.: 2014-130. Projekt 11417.

FUO1 Veinge raä 346:

1PK1192.808.
Ca. 1 ml kol.
1 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
1 stk. Ulmus sp., alm, fra gren < 2 cm.
C-14-prov: 1 stk. Ulmus sp., alm, med ca. 4 årringe under bark.

1PK1180.460.
Ca. 10 ml kol.
3 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
1 stk. Betula sp., björk, fra yngre stamme.
1 stk. Quercus sp., ek, fra yngre stamme.
1 stk. Bark.
C-14-prov: 1 stk. Betula sp., björk, med ca. 3 årringe, max. 40 årringe fra bark.

FUO2 Veinge raä 347-349:

1PK1567.853.
Ca. 4 ml kol.
3 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
3 stk. Pinus silvestris, tall, fra grene < 2 cm.
C-14-prov: 1 stk. Pinus silvestris, tall, med ca. 3 årringe under bark.



1PK1672.1544.
Ca. 15 ml kol.
10 stk. = stickprov, analyseret med fölgende resultat:
10 stk. Betula sp., björk, fra yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Betula sp., björk, med ca. 5 årringe, max. 40 årringe fra bark.

1PK1538.1099.
Ca. 7 ml kol.
7 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
7 stk. Fagus silvatica, bok, fra yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Betula sp., björk, med ca. 5 årringe, max. 50 årringe fra bark.
FUO3 Tjärby raä 69:

1PK1676.
Ca. 1 ml kol.
3 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
3 stk. Betula sp., björk, fra yngre stammer.
C-14-prov: 3 stk. Betula sp., björk, 50 årringe fra bark.

1PK1599.942.
Ca. 5 ml kol.
6 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
4 stk. Alnus sp., al, fra yngre stammer.
2 stk. Bark.
C-14-prov: 1 stk. Alnus sp., al, med ca. 3 årringe, max. 40 årringe fra bark.

FUO4 Tjärby raä 79:

1PK624.406.
Ca. 5 ml kol.
2 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
2 stk. Alnus sp., al, fra yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Alnus sp., al, med ca. 5 årringe, max. 40 årringe fra bark.

1PK626.547.
Ca. 7 ml kol.
8 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
8 stk. Alnus sp., al, fra yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Alnus sp., al, med ca. 2 årringe, max. 40 årringe fra bark.

FUO5 Laholm lfs raä 240:

1PK326.
Ca. 8 ml kol.
2 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
2 stk. Alnus sp., al, fra yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Alnus sp., al, med ca. 4 årringe, max. 40 årringe fra bark.



1PK303.
Ca. 10 ml kol.
6 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
6 stk. Alnus sp., al, fra yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Alnus sp., al, med 3 årringe, max. 40 årringe fra bark.

FUO6 Laholm lfs raä xxx:

1PK1033.
Ca. 1 ml kol.
1 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
1 stk. Betula sp., björk, fra yngre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Betula sp., björk, med ca. 4 årringe, max. 40 årringe fra bark.

1PK1034.
Ca. 1 ml kol.
1 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
1 stk. Querus sp., ek, fra äldre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Quercus sp., ek, med ca. 10 årringe, max. 100 årringe fra bark?

FUO7 Laholm lfs raä xxx:

1PK1413.
Ca. 15 ml kol.
10 stk. = stickprov, analyseret med fölgende resultat:
4 stk. Fagus silvatica, bok, fra yngre stammer.
6 stk. Querus sp., ek, fra äldre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Fagus silvatica, bok, med ca. 10 årringe, max. 50 årringe fra bark.

FUO8 Laholm lfs raä 241:

1PK654.640.
Ca. 2 ml kol.
5 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
2 stk. Fagus silvatica, bok, fra yngre stammer.
3 stk. Tilia sp., lind, fra yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Tilia sp., lind, med ca. 5 årringe, max. 50 årringe fra bark.

1PK709.284.
Ca. 10 ml kol.
1 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
1 stk. Betula sp., björk, fra yngre stamme.
C-14-prov: 1 stk. Betula sp., björk, med ca. 3 årringe, max. 40 årringe fra bark.



C-14-proverne postes i dag.

Faktura bifogas.

Med venlig hilsen 

Thomas Bartholin,
Am Haidberg 18
D 21 465 Wentorf
0049 40 720 1821
Thomas.Bartholin@gmx.de
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Metalldetektering

Jonas Paulsson

Metalldetekteringsrapport

Metalldetektering i samband med arkeologisk förundersökning inför VA-
ledning mellan Veinge och Laholm, berörande fastigheterna Vessinge 3:6, 

Veinge 3:4, Tjärby 10:2, Lilla Tjärby 2:15, 1:3, 1:13 m. fl., Tjärby och Veinge 
socknar, Laholms kommun, Halland.

Metalldetektor som användes: Modell: C-Scope CS-1220-XDP. En mycket känslig 
metalldetektor som med mätar- och ljudsignal registrerar magnetiska olikheter i 
undergrunden ner till ett största djup av cirka 35 cm.

Undersökningen:

Arbetsmetod och utförande:
Ploglagret totaldetekterades systematiskt en gång från ytan inom FUO 3a, 3b, 4, 
5, 6, 7, 8. På FUO 2 totaldetekterades endast den mellersta delen (vid Vessinge 
hög), medans den resterande ytan bara avsöktes till 50 %. På FUO 1 fanns en 
kraftig stubb efter majsodling, så här kunde ploglagret endast undersökas genom att 
dumphögarna från sökschakten detekterades.
Vid FOU 1, 3a, 4, 6, 7, 8 metalldetekterades även de anläggningar och lager som 
tagits fram vid sökschaktningarna.

Vid avsökningarna av ploglagret negligerades generellt utslag från järnföremål 
medan alla andra kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras 
tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde dateras i fält togs upp och mättes in med 
GPS. Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 
1850) tillvaratogs inte.
Vid detekteringarna av anläggningar och lager beaktades alla typer av metallutslag. 
Metallföremål som låg ytligt togs upp och mättes in med GPS, medan djupare 
liggande utslag markerades för att eventuellt kontrolleras vid de följande 
arkeologiska undersökningarna.



Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –
Vid undersökningstillfället fanns på de olika undersökningsytorna följande fysiska situation:
FUO 1: Kraftig majsstubb
FUO 2: Stubb efter sädesodling som delvis körts ner av grävmaskin.
FUO 3a: Vallväxt som delvis körts ner av grävmaskin
FUO 3b: Nyharvat
FUO 4: Slagen vall
FUO 5: Stubb efter sädesodling som delvis körts ner av grävmaskin.
FUO 6: Låg gräsväxt. Magnetisk sten i anläggning under ploglagret.
FUO 7: Plöjt. Mer eller mindre magnetisk störning i eldpåverkade anläggningarna under ploglagret.
FUO 8: Plöjt
Merparten av undersökningarna utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson
Arkeolog och Metalldetekteringsspecialist
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Ritningsförteckning

HMAK 4421:1-12 

Halland 
Laholms kommun 
Veinge och Tjärby socknar, Laholms landsförsamling 
Vessinge 3:6, Veinge 3:4, Tjärby 10:2, 10:4, 2:15, 1:3, 1:13 
RAÄ-nr: FUO1: Veinge RAÄ 346, FUO2: Veinge RAÄ 347-349, FUO3: Tjärby RAÄ 69, 
FUO4: Tjärby RAÄ 79, FUO5: Laholm 240, FUO6 och FUO7 ej erhållit egna RAÄnr, 
FUO8: Laholm RAÄ 241 
 
Arkeologisk förundersökning 2014

HMAK-nr Innehåll Skala

FUO1 HMAKnr 4421:1 AS720, AS755, AS779, AS890, AS900, AS946, AS1002, AH1083, AS392, AG808, 
AS1205, AS1221, AG1231, AL1245, AS278, AS271, AS262 1:20

FUO1 HMAKnr 4421:2 AG638, AS594, AG460, AS558, AS566, AS576, AS619, AG1168, AS628, AS646, AS654, 
AS662, AS672, AS1050, AS1116, AH1044, AS928, AS938 1:20

FUO2 HMAKnr 4421:3 AG1009, AH1518, AH1554 1:20

FUO2 HMAKnr 4421:4 AH335, AS1444, AG1610, AS1452, AR1254, AS1617, AS1629, AS1640, AG1652, 
AH737, AH1242, AH1544 1:20

FUO2 HMAKnr 4421:5

AS272, AS282, AS346, AS357, AS367, AS1150, AS388, AS377, AS1096, AS1085, 
AS1129, AS1107, AS1117, AS402, AS429, AS416, AS442, AS509, AG539, AS552, 
AG564, AG685, AS793, AS805, AG867, 2G1569, AS842, AG853, AS876, AS887, 
AS1481, AS997, AG909, AS1475, AS1379, AS1359

1:20

FUO3 HMAKnr 4421:6 AS244, AG312, AS349, AS717, AS834, AS1691, AS803, AS369, AS585, AS564, AS552, 
2G1698, AS383, AG417, AS470, 2G17? 1:20

FUO3 HMAKnr 4421:7
AS870, AS900, AH942, AH1022, AS981, AS1000, AS969, 2G1543, AS1059, AG1087, 
AS1140, AH1137, AS1600, AH1124, AS1212, AS1232, AS1260, AS1412, AS1397, 
AH1386, AG1343, AG1169

1:20

FUO4 HMAKnr 4421:8 AS483, AS459, AS470, AS445, AS421, AG406, AS278, AS267, AS290, AS303, AS328, 
AS339, AS609, AS350, AS363, AG376, AG390, AR630, AH528, AH547, AS569 1:20

FUO5 HMAKnr 4421:9 AG364, AG266, AH350, AS277, AS286, AH303, AH316, AH326 1:20

FUO6 graven HMAKnr 
4421:10 Graven profilritning 1:20

FUO7 HMAKnr 4421:11 AL341 1:20

FUO8 HMAknr 4421:12 AG301, AS549, AS560, AS571, AS596, AG584, AG656, AS451, AS461, AS482, AS499, 
AS508, AS517, AS528, AS328, AS316, AS349, AS356, AH284, AG693 1:20
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FOU 2 utsnitt 5
Skala 1:200



876

887

997

1379

1481

1475

896

909Sträckning

Stolphål

Grop

0                                                       10 m

FOU 2 utsnitt 6
Skala 1:200



1716

470

1724

1733

493

431

455

442

483

417

Sträckning

Stolphål

Ränna

Härd

Grop

Dike

0                                                       10 m

FOU 3 utsnitt 1
Skala 1:200



691

705

639

369

326

728

627

717

383

740

406

552

359

338

278266

349

650

751

660
668

778

396

596

760

1702

574

612

676

312

299

585

289

564

Sträckning

Stolphål

Ränna

Härd

Grop

Dike

0                                                       10 m

FOU 3 utsnitt 2
Skala 1:200



1449

813

834

244

1397

1528

803

1412

1406

1369

278266

211

1423

1496

1431

1518

1691

778

785

1386

1355

1380

1343

234

299

255

289

1441

825

1487

1510

Sträckning

Stolphål

Ränna

Härd

Grop

Dike

0                                                       10 m

FOU 3 utsnitt 3
Skala 1:200



1319

1306

1212

1260

1201

1059

1160

1102

1241
1232

1223

1140

1151

1078

1124 1114

1137

1169

1087

1049

1069

1251

Sträckning

Stolphål

Härd

Grop

Dike

0                                                       10 m

FOU 3 utsnitt 4
Skala 1:200



870

889

1011

10001643

969

981

910
920

900

932

1627

942

956

1032

1607

1022990

1635

1600

Sträckning

Stolphål

Ränna

Härd

Grop

Dike

0                                                       10 m

FOU 3 utsnitt 5
Skala 1:200



0                                           10 m

FOU 4
Skala 1:250

217

517

210

512

547

630

243

528

406
390

596

585

376

569

445

290

255

470

278

350

421

267

459

363

303

328

483

339

609

434



210

245

231

326

350

303

266

316

286364

277

295

FUO5 Laholm 240
Skala 1:200

0                                                       10 m

FOU 5
Skala 1:200



346

710

1036

202

651

612

1131

869

632

FOU 6  
Skala 1:50

0                                            2 m



205

675

391

368

424

284

584

693

301

656 571

549

316

451

628

461

356

517
499 482

508

349

596

640
328

560 528

FUO8 Laholm RAÄ 241
Skala 1:400

0                                                       20 m

FOU 8  
Skala 1:400

Schakt 390

Grop 202
Lager 341

0                                                       10 m

FOU 7  
Skala 1:200



Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00  
 E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se


