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Sammanfattning 
 
Under den 24-27 juni 2013 genomförde Blekinge museum i samarbete med Kulturparken Småland en 
arkeologisk förundersökning inom bytomten RAÄ 119, Mjällby socken och Sölvesborgs kommun 
(figur 1). Förundersökningen utfördes med anledning av en planerad exploatering med Sölvesborgs 
kommun som beställare. Vid den arkeologiska förundersökningen påträffades spår från två mindre 
byggnader, varav en delvis framkom vid en tidigare genomförd utredning (Emilsson 2011a). Spåren 
utgjordes av borttagna syllstensrader. Byggnadsgrunderna var båda ca 4 meter breda varav en av dem 
var ca 6 meter lång. De tolkas vara förrådshus i utkanten av Hörbys historiska bytomt. Dateringen är 
osäker men med största sannolikhet är de eftermedeltida. Området där dessa låg var kraftigt stört med 
plogspår och stora mängder stenlyft. Även anläggningar i form av enstaka stolphål, gropar och en 
mindre kulturlagerrest påträffades. Ett mindre fyndmaterial hittades vilket utgjordes av yngre rödgods, 
flintavslag samt järnföremål av relativt sen karaktär. Inom undersökningsområdet gjordes två 
dateringar från kol i två anläggningar vilka påvisade aktivitet under mellanneolitikum och romersk 
järnålder.  
 
 

 
Figur 1. Översiktligt läge för den aktuella förundersökningen. Terrängkartan, fri skala.   
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Inledning och bakgrund 
 
Blekinge museum genomförde tillsammans med Kulturparken Småland1 en arkeologisk 
förundersökning inom Hörby gamla bytomt RAÄ 119, Mjällby socken och Sölvesborg kommun. 
Förundersökningen utfördes enligt beslut av Länsstyrelsen i Blekinge med dnr 431-3389-10 och 
bekostades av markexploatören Sölvesborg kommun med anledning av planerad tomt-/industrimark.  
 
Den aktuella förundersökningen föregicks av en särskild utredning som genomfördes hösten 2011 och 
som omfattade hela exploateringsområdet, som var ca 32 000 m2. Vid utredningen påträffades 
lämningar främst i den norra delen av undersökningsområdet vilka bedömdes delvis tillhöra bytomten 
RAÄ Mjällby 119 och ett område på strax över 4000 m2 föreslogs för en vidare förundersökning.  
 
Fältarbetet utfördes under perioden 24-27 juni 2013. Deltagare i fältarbetet var Arwo Pajusi från 
Blekinge museum och Andreas Emilsson från Museiarkeologi Sydost. Grävmaskinist var Per-Erik 
Larsson från Hosaby.  

	

Topografi	och	fornlämningsmiljö	
 
Exploateringsområdet ligger på en åkeryta strax söder om Mjällby samhälle och mitt på det 
jordbrukspräglade Listerlandet, som är rikt på fornlämningar från alla tider, men då landskapet till stor 
del utgörs av en fullåkersbygd har många fornlämningar och förhistoriska strukturer försvunnit. 
Topografiskt ligger undersökningsområdet längs en flack höjdrygg, där det sluttar lätt åt väster med en 
höjdnivå mellan 8,5 – 9,4 meter över havet. Jordmånen utgörs av ett varierande tjockt matjordslager 
med underliggande sand med lerinslag och spridda stenar.  
 
Förundersökningsområdet uppgick till strax över 4000 m2 och låg i den norra delen av det planerade 
exploateringsområdet.  Den nu genomförda förundersökningen föregicks av en särskild utredning år 
2011 (Emilsson 2011a). I den norra delen av utredningsområdet påträffades då ett flertal arkeologiska 
lämningar som delvis tolkades tillhöra Hörby gamla bytomt. Även lämningar som bedömdes vara 
äldre hittades. Totalt framkom ett 30-tal anläggningar samt ett 10-tal föremålsfynd främst inom det 
aktuella förundersökningsområdet. Anläggningarna utgjordes av stolphål och gropar. Det påträffades 
även vad som tolkades som en lagerrest samt två syllstensrader. Fynden som framkom vid utredningen 
bestod av enstaka bearbetad flinta, ett eventuellt bergartsavslag, två keramikfragment av förhistorisk 
karaktär, några fragment yngre rödgods (varav ett togs tillvara), en liten blyklump samt ett 
bronsfragment. Bronsfragmentet har tolkats som ett tänkbart bleck från ett slaviskt knivslidsbeslag, 
som allmänt brukar dateras till slutet av 1000-talet och 1100-talet2. Någon närmare analys har dock ej 
gjorts. Vid utredningen noterades även att området var påverkat av att man tagit bort sten från åkern 
samt av plogskador.  
 
Som en del av utredningsrapporten genomfördes även en mindre kartanalys (Emilsson 2011a:12f) där 
det utifrån storskifteskartan från år 1789 gick att se att de funna lämningarna i den norra delen av 
utredningsområdet låg i anslutning till Hörby bytomt (figur 2). På den häradsekonomiska kartan från 
år 1915-19 var bebyggelsen borta och ytan utgjordes helt av åkermark. I dag är bytomtens nordöstra 
del som den var utsatt på storskifteskartan bebyggd av ett bostadshus och industriområde.  
 

                                                 
1 Den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Kulturparken Småland är sedan oktober 2013 en del av Kalmar 
läns museum/Museiarkeologi Sydost.  
2 Tolkningen är gjord av Mats Anglert från RAÄ UV-Syd utifrån en bild på bronsblecket.   

 5



 

FU- 
område 

Figur 2. GIS-karta som illustrerar bytomten utifrån storskifteskarten från år 1789. FU-området är markerat och 
utredningschakten är röda.  
 
 
Vad det gäller den generella kunskapen om Hörby bytomt är denna begränsad. Angående namnets 
ursprung har det föreslagits att namnet Hörby (Hör) kan ha en koppling till ordet harg, med betydelsen 
hednisk kultplats. Enligt Brink kan Hörby ha varit en centralort under förhistorisk tid på Listerlandet 
(Brink 1998:320). I närområdet ligger ytterligare två bytomter (se figur 3).  Ca 700 m nordöst om 
exploateringsområdet ligger Mjällby bytomt, RAÄ 124. Mjällby blev tidigt en viktig ort på Lister 
vilket kan ses genom uppförandet av Mjällby gamla kyrka på 1100-talet, riven i slutet på 1700-talet 
(Anglert 1984:30). Vidare kan namnet Mjällby betyda mellanbyn, vilken enligt Brink kan kopplas till 
Mjällbys placering till den under äldre tid ev. centralorten Hörby (Hör) (Brink 1998:320). Ca 850 m 
öst om Hörby ligger Hosaby bytomt, RAÄ 120. Namnet Hosaby har troligen en koppling till de så 
kallade husabyarna, som förknippas med den tidigmedeltida kungamakten och dess organisation 
såsom skatteförvaltning. Troligen har även husabyarna på en del platser haft någon form av 
maktposition under yngre järnålder (Anglert 1984:31, Stenholm 2009:110f). Under 1200-talet verkar 
det som att husabyarna överlag förlorade sin betydelse och funktion för kungamakten. I Hosabys fall 
kan det vara så att uppförandet av gamla Mjällby kyrka indikerar att Hosaby till viss del förlorade sin 
maktposition. (Anglert 1984:31f). Husabyarna kom därefter att ersättas av de danska kongeleven. I 
Lister omnämns inget kongelev, men i jordeboken från 1230-talet nämns att kungen förfogade över 
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vissa ägor i området och det är nära till hands att dessa ägor tidigare varit knutna till husabyn i 
Hosaby. Ett annat alternativ är att kungamaktens ägor legat i anslutning till Mjällby (Stenholm 
2009:154, Anglert 1984:31).  

De senaste åren har två utredningar genomförts i anslutning till Hosaby bytomt. År 2011 berördes en 
yta strax nordväst om den tidigare registrerade bytomten. Vid undersökningen hittades ett flertal 
anläggningar och fynd. Bland annat påträffades yngre rödgods och ett tiotal härdar. Området 
registrerades som RAÄ Mjällby 130 och bedömdes vara kopplad till Hosaby bytomt (Emilsson 
2011b).  Från Mjällby fram till den västra kanten av Hosabys bytomt genomfördes även år 2012 
sökchaktningar i samband med dragning av en ledning. Vid utredningen framkom endast ett fåtal 
anläggningar och fynd (Pajusi 2012).  

Inne i dagens samhälle Mjällby och i anslutning till Mjällbys gamla bytomt utfördes en 
förundersökning 2010. Vid undersökningen påträffades en ugn daterad till vikingatid/tidig medeltid 
men också fynd av lerklining, brända djurben samt en mindre mängd sent förhistorisk keramik. 
Ytterligare lämningar framkom strax söder om bytomten där ett tiotal anläggningar, en stenlagd yta 
samt ett fynd av ett hängbryne av skiffer påträffades och registrerades som RAÄ Mjällby 155. 
Resultaten pekade mot en tidighistorisk bymiljö med koppling till vikingatid (Henriksson 2012).   
 
Inom närområdet finns även flera lämningar av förhistorisk karaktär såsom bland annat 
stenåldersboplatser (Mjällby 79:1 och Mjällby 80:1), en hällkista (Mjällby 25:1) samt ett gravfält 
(Mjällby 48:1).  
   
 

 
Figur 3. Förundersökningsområdet i förhållande till de angränsande bytomterna.  
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Syfte	och	genomförande	
 
Syftet med den aktuella förundersökningen var att bedöma samt om möjligt fastställa och beskriva 
fornlämningens karaktär, datering, omfattning, sammansättning och komplexitet.  Inför 
förundersökningen hade det även formulerats ett antal frågeställningar som det bedömdes finnas 
potential för att behandla. Dessa var: 
 
 Finns flera faser av bebyggelse? 
 Vilka typer av anläggningar finns, vilken funktion har de haft? 
 Kan stolphål stå för en äldre fas och syllstenshus för en senare? 
 Finns fyndförande kulturlager, avfallsgropar eller andra fyndrika kontexter? 
 Finns det förutsättningar för att urskilja strukturer i hur man brukat platsen? Finns vissa 

anläggningstyper nära huset kontra långt bort från husen? Finns spår efter boende, 
avfallshantering, hägnader eller fägator? 

  
Genomförandet av förundersökningen innebar att några större schakt placerades ut i de områden som 
vid utredningen hade visat sig uppvisa störst anläggningskoncentration, se bilaga. Utöver dessa drogs 
även ett antal mindre sökschakt inom förundersökningsområdet. Schaktningen genomfördes i flera 
steg. Till att börja med togs grässvålen bort så att matjorden blottades (se figur 4). Därefter 
metalldetekterades jorden för att klargöra eventuella matjordsfynd av metall. Bortschaktningen av 
matjorden utfördes därefter på vanligt sätt ner till den underliggande stratigrafin som utgjordes av sand 
med lerinslag och spridda stenar. Schakten rensades sedan för hand. De framkomna anläggningarna 
mättes in digitalt med totalstation och undersöktes sedan till 50 % med skärslev och dokumenterades i 
skala 1:20, ett urval provtogs och fotograferades. Den digitala informationen är sedan överförd till 
Intrasis och bearbetades i Intrasis Analysis samt ESRI ArcMap. Prover togs i anläggningarna i form av 
jordprover. Ifrån dessa vattensållades det fram träkol för vedartsbestämning och 14C-datering. 
Vedartsanalysen genomfördes av Vedlab i Glava och 14C-dateringen av Ångströmlaboratoriet i 
Uppsala. 
 

 
Figur 4. Avbaningen genomfördes i flera steg. Metalldetektering genomfördes i matjorden efter det att den 
översta marksvålen tagits bort. Foto mot sydväst.  
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Resultat 

Skador	och	störningar	
Förundersökningen visade att det fanns omfattande skador och störningar inom 
undersökningsområdet. Vid utredningen och inom de ytorna som togs upp då, hade det konstaterats att 
det fanns mindre störningar. Omfattningen av skadorna visade sig dock vara större vid 
förundersökningen. Speciellt den anläggningstäta delen i schaktet 287 var som mest påverkad. I och 
med att denna del låg i ytterkanten på åkern har den även varit som mest ansatt vid nedsättningen av 
plogen (se figur 5). Området har även blivit påverkat av stenröjning där också större stenar har 
sprängts bort. Sammantaget påverkade detta förutsättningarna för att bedöma och klargöra de 
påträffade arkeologiska spåren.    
 

 
Figur 5. Plogskador i schakt 287.   

Anläggningar		
 
Vid den genomförda förundersökningen påträffades totalt fem stolphål, tolv gropar, ett kulturlager 
samt vad som tolkas som spår efter syllstensrader till två mindre huskonstruktioner. Även en ett 20-tal 
spår efter borttagna/bortplöjda stenar fanns inom undersökningsområdet (se figur 6 och bilaga).   
Anläggningskoncentrationen var som störst i den norra delen av undersökningsområdet där även 
området var som mest påverkat av störningar. Det var även denna norra del som låg närmast 
utbredningen av Hörby bytomt utifrån de historiska kartorna. Förutom syllstensraderna uppvisade 
anläggningarna ett spritt intryck och inga tydliga strukturer framgick. En fyndfattig kulturlagerrest, 
A712, påträffades med några fragment yngre rödgods och enstaka järnföremål.  
 
Syllstenraderna tolkades höra samman med två byggnadskonstruktioner, benämnda byggnad 1 och 
byggnad 2. Syllstensraderna utgjordes till största del av stenlyft, men även några enstaka stenar fanns 
kvar i båda konstruktionerna. Byggnad 1 bedöms vara något mer osäker än byggnad 2, då bara den 
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södra delen av denna kunde tas fram. Även avtrycken efter syllstenarna var förhållandevis små och 
grunda.   
 

 
Figur 6. Anläggningsplan 
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Byggnad 1 
 
I den nordöstra delen av undersökningsområdet påträffades spår efter vad som tolkas som en eventuell 
byggnad (se figur 6 och 7). Byggnaden var ca 4 meter bred. Längden gick dock ej att klargöra 
eftersom byggnaden fortsatte norr om schaktytan. Grunden avtecknade sig genom två parallella rader 
med stenlyft, ca 0,25-0,4 meter i storlek och 0,01-0,05 m djupa, vilka tolkades som borttagna 
syllstenar. Den västra sidan av dessa utgjordes av en borttagen syllsten samt en ränna med 
sammanhängande stenlyft.  Den östra sidan uppvisade sju stenlyft efter syllstenar. I ett av dessa låg 
delar av en sten kvar. Den södra gaveln på byggnaden uppvisade ett stenlyft, en grop/stolphål (A946) 
samt vad som tolkades som ett stolphål (A888) som ingått i konstruktionen.  I ytan på rännan hittades 
några små fragment yngre rödgods (som ej togs tillvara). I stolphålet som misstänktes ingå i 
konstruktionen togs jordprov och i den efterföljande vedartsanalysen påträffades brända och obrända 
tallfragment, vilket möjligen skulle kunna vara en rest av en stolpe. Materialet visade sig dock för litet 
för att kunna dateras. Men även tre mindre fragment av vad som tolkas som yngre rödgods fanns i 
fyllningen. Byggnaden verkar även ha legat invid ett stenblock (A800) som nu var bortsprängt.  
 

 
Figur 7. Stenlyft efter syllstenar i den västra väggen av byggnad 1. Foto mot väster.  
 
Byggnad 2  
 
Redan vid utredningen år 2011 påträffades delar av byggnadens två syllstensrader. Vid den nu 
genomförda förundersökningen kunde den ungefärligt avgränsas till en storlek på ca 6 x 4 meter (se 
figur 6, 8 och 9). Stenarna och stenlyften i syllstenraderna var ca 0,4 – 1 meter i storlek med ett djup 
av 0,1 - 0,25 meter. I vad som tolkas som den norra gaveln låg en grop (A696) som eventuellt även 
ingått i konstruktionen. I samband med några av stenlyften samt vid en kvarvarande sten påträffades 
några små fragment av yngre rödgods. Mitt i den östra syllstensraden låg även en grop, A642, som 
hade delvis en annan fyllningskaraktär än stenlyften. Kol från gropen daterades till romersk järnålder 
och det hittades även en bit flinta i den. I och med att gropen låg mitt i syllstensraden var det svårt att 
avgöra om denna har grävts i samband med byggnaden och materialet kommit dit sekundärt eller om 
anläggningen primärt är från romersk järnålder. Flinta påträffades även vid utredningen i ytan på två 
stenlyft/syllstenar i den aktuella byggnaden.  
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Figur 8. Västra syllstensraden mot norr i byggnad 2.        Figur 9.  Östra syllstensraden mot norr i byggnad 2.  
Foto från utredningen 2011.  
 

Analyser	
 
Träkol från fyra anläggningar valdes ut för vedartsbestämning. Därefter valdes tre prover ut för 
dateringar (se tabell 1 och 2). Proverna avsågs att spegla anläggningskaraktären i området och de 
anläggningar som valdes ut var gropen A335, gropen A642 samt stolphålet A888.  Gropen A335 i den 
nordvästra delen av undersökningsområdet tolkades inför provtagningen vara av förhistorisk karaktär. 
I en angränsande anläggning hade det år 2011 påträffats ett mindre bronsfragment som möjligen kunde 
vara tidighistoriskt. Gropen A642 som låg i det anläggningstäta schaktet 287 och i relation till en 
syllstensrad i byggnad 2 valdes också ut för datering. Kopplingen till syllstenraden bedömdes dock 
vara något osäker. Även prov från stolphålet A888 som tolkades vara en del i byggnad 1 skickades in 
för analys.  Emellertid visade det sig att det kol som plockades ut efter vedartsanalysen var för ringa 
för att kunna dateras. I det vedartsprov som lämnades in för analys hittades dock både obränd och 
bränd tall. I och med att det fanns obrända tallfragment som ej brutits ner skulle detta kunna indikera 
en yngre historisk datering. Detta antyds även av tre små fragment av yngre rödgods som påträffades i 
fyllningen. Ett prov från A270 lämnades in för vedartsbestämning men valdes ej att dateras.  
 
Dateringen av kol från A335 påvisade en datering till mellanneolitikum, 2900-2630 f. Kr, och A642 
fick en datering till romersk järnålder, 10-220 e. Kr. Dateringarna visar att det funnits en förhistorisk 
aktivitet inom undersökningsområdet, men att det samtidigt rör sig om svårbedömda och omrörda 
kontexter.  
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Anl. ID Anläggningstyp Provmängd Analyserad mängd Trädslag Utplockat för 14C-dat.

270 15004 Stolphål < 0,1g <0,1 g 3 bitar Tall 3 bitar Tall 24 mg 

335 15005 Grop 0,3 g 0,1g 4 bitar Rönn/Oxel 4 bitar Rönn/Oxel 16 mg 

642 15006 Grop 0,3g 0,1 g 5 bitar Björk 1 bit 
Lind 4 bitar 

Björk 16 mg 
 

888 15007 Stolphål < 0,1g <0,1g 3 bitar Tall 3 bitar Tall (kol) 13 mg 
Tall (obränt) 6 mg 

Tabell 1. Vedartsanalys 
 
 
Anl. ID Labnr 14C-ålder BP Datering 2 σ Tidsperiod Vedart 

335 15005 Ua-47108 4195 ± 45 2900-2830 f. Kr 
(25,5%) 
2820-2630 f. Kr 
(69,9 %) 

Mellanneolitikum Rönn/Oxel  

642 15006 Ua-47109 1910 ± 35 10-220 e. Kr. 
(95,4%) 

Romersk järnålder Björk  
 

888 15007 - - - - - 

Tabell 2. 14C-analys 
 

Fynd	
   
Fyndmaterialet som påträffades vid förundersökningen var begränsat, se figur 10 och bilaga 1. Det 
utgjordes av enstaka bitar flinta, keramik i form av yngre rödgods och ett tiotal järnföremål som spik 
och hästskor. Fyndsammansättningen var till största del eftermedeltida, där ett urval av det yngre 
rödgodset togs tillvara av det 10-tal små fragment som påträffades.  Flintan utgjordes av avslag/avfall 
och kunde ej närmare bestämmas. Kol från anläggningen A642 där ett flintavslag påträffades 
daterades till romersk järnålder.  Det yngre rödgodset indikerar generellt en ålder på 1600-1800-talet. 
En bit rödgods med hemring togs tillvara i kulturlagerresten A712. Hemring innebar att det 
prickades/hamrades in prickmönster i godset, vilket blev vanligt från slutet av 1600-talet och framåt 
(Wennerlund 2003:153f)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Den generella 
fyndsammansättningen 
inom UO som illustreras 
från vänster till höger av: 
Fnr 12, avslag i 
Kristiandstadflinta.  Fnr 
17, yngre rödgods med 
glasering/hemring från 
1700-talet samt  Fnr 19, 
spik/nit i järn. 
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Diskussion,	måluppfyllelse	och	förslag	till	åtgärder	
 
Lämningarnas potential begränsades av de skador och störningar som fanns inom området. Inga 
omfattande kulturlager eller andra fyndrika kontexter påträffades.  Trots detta konstaterades två troliga 
syllstensbyggnader. Dateringen av dessa är dock osäker då spåren efter dem utgjordes främst av 
borttagna stenar och således ej slutna kontexter. Byggnaderna tolkas sannolikt vara eftermedeltida. I 
samband med byggnad 2 daterades en grop till äldre järnålder och en bit flinta påträffades även i 
fyllningen. Detta bedöms troligen vara sekundärt och inte daterande av byggnaden. Inga rester efter 
spisrösen eller härdar hittades i dem. Möjligen var byggnaderna enkla uthus/förråd kopplade till en 
gård i utkanten av bytomten. I den nordvästra delen av undersökningsområdet framkom anläggningar 
med en något annorlunda karaktär med mer kol i fyllningen, och i en av dem även små fragment av 
bränd lera. En av dessa daterades till mellanneolitikum.   
 
Dateringarna visar på en förhistorisk aktivitet inom undersökningsområdet under såväl neolitikum som 
äldre järnålder. Vid utredningen år 2011 påträffades även två små fragment keramik av förhistorisk 
karaktär samt ett bronsbleck som eventuellt kan vara tidighistoriskt. Utifrån den genomförda 
förundersökningen går dock inte att säga att det funnits en kontinuitet av den historiska bytomten ner 
till förhistorisk tid/yngre järnålder även om det inte på något sätt går att utesluta. Vid en jämförelse 
med undersökningar i anslutning till Mjällby bytomt framkom indikationer på just en sådan kontinuitet 
bakåt (Henriksson 2012). 
 
De frågeställningarna som formulerades i undersökningsplanen har översiktligt besvarats men 
förutsättningarna var begränsade på grund av den negativa påverkan av stenröjning och plöjning.  
 
Med anledning av att lämningarna till stor del var skadade föreslås inga vidare arkeologiska åtgärder 
inom det aktuella förundersökningsområdet. Vidare beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen i Blekinge.  

	

Tekniska	och	administrativa	uppgifter	
 
Uppdragsgivare: Sölvesborg Kommun  
Lst dnr: 431-3389-10 
Blm dnr: 140-34-13 
Landskap: Blekinge 
Län: Blekinge 
Socken: Mjällby 
Fastighet: Hörby 3:111 
Undersökningstyp: Arkeologisk förundersökning 
Ansvarig institution: Blekinge museum 
Fältarbetsperiod: 2013-06-24 - 2013-06-27 
Utredningsområdets yta: ca 4000 m2 
Fältarbetets omfattning: 48 tim 
Koordinatsystem: Sweref 99tm, RH2000.  
Koordinater för undersökningens sydvästra hörn: x:6210726, y:479628 
Dokumentation: Mätdata, fynd BLM 28580 samt digitala foton förvaras på Blekinge museum 
Personal: Andreas Emilsson och Arwo Pajusi 
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Schaktplan	
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Schaktbeskrivning	
 
 
Schakt Underlag/undergrund Area Matjords-

djup 
Schakt-
djup 

Övrigt 

OS200 Grågul flammig sand 
med talrika 
järnutfällningar.  

58 m2 0,3 - 0,5 m 0,35 -
0,60 m 

A299 stolphål, A215 grop, 
A225 stenlyft.  

OS239 Gråbrun bitvis 
rödflammig lera.  

50 m2 0,3 - 0,6 m 0,4 -0,7 
m 
 

Fyra stenlyft (ej inmätta)  

OS244 Grågul flammig sand 
med talrika 
järnutfällningar.  

78 m2 0,3 - 0,4 m 0,4 - 0,5 
m 
 

Stolphål A270, grop A258  

OS276 Grågul flammig sand 
med järnutfällningar 

56 m2 0,4 - 0,5 m 0,5 -0,6 
m 

 

OS280 I norra delen 
gråflammig lera med 
omrörda sand lager. I 
den södra rödgul sand.  

83 m2 0,4 - 0,5 m 0,45 -0,6 
m 

A335, A352, A320, A363, 
A425.  

OS287 Gråbrun lera med 
inslag av gul sand. I den 
södra delen enbart gul 
sand.  

214 m2 0,3 - 0,4 m 0,3-0,5 
m 

Större delen av de påträffade 
anläggningarna låg här. 

OS308 Grågul flammig sand 
som i söder övergår till 
gråbrun lera. 

47 m2 0,5 – 0,8 
m 

0,6 – 
0,95 m 

 

OS312 Flammig ljusgul sand 
med inslag av 
rostfärgad sand.  

26 m2 0,40 m 0,40 -
0,45 m 

 

OS316 Ljusgul sand med inslag 
av rostfärgad sand. 

30 m2 0,35 – 
0,40 m 

0,45 – 
0,50 m 

 

Totalt 642 m2 schaktad yta.  
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Anläggningslista	
 
Id Subklass Undersökt  

(%) 
Beskrivning Längd  

(meter) 
Bredd 
(meter) 

Djup 
(meter)

215 Grop 50 Fyllning: Mörkbrun sand med sotinslag. 0,8 0,3 0,18 
225 Stenlyft 0  0 0 0 
258 Grop 50  Fyllning: Ljusbrun sand med sotinslag 1,8 0,8 0 

270 Stolphål 50  Fyllning: Ljusgrå sand 0,3 0,3 0,3 
299 Stolphål 0  Stolphål/ev stenlyft.  0 0 0 
320 Grop 100  Brun/mörkgrå homogen fyllning. Tidigare inmätt som  

A1934 vid utredningen då det även påträffades ett 
bronsfragment  
några cm ner i fyllningen. Inga ytterligare  
fynd hittades vid förundersökningen  

1 0,8 0,1 

335 Grop 50 Fyllning: Brunsvart kompakt silt med inslag av kol och sot. 1,7 1,2 0 
352 Grop 50 Fyllning: Mörkgrå kompakt silt/lera med enstaka 

kolfragment 
0,8 0,3 0,12 

363 Stenlyft 50  Fyllning: Brun/mörkgrå homogen fyllning med tydlig  
matjordskaraktär.   

0 0 0 

425 Stolphål 50  Fyllning: Mörkgrå kompakt silt/lera med enstaka 
kolfragment. Enstaka småsten samt tre mindre (ej 
tillvaratagna) fragment bränd lera.  

0,45 0,5 0,2 

441 Syllsten 50  Stenlyft efter trolig syllsten. Fyllning: Brun/mörkgrå 
homogen fyllning med matjordskaraktär.   

0,6 0,4 0,22 

450 Stenlyft 50 Fyllning: Brun/mörkgrå homogen fyllning med tydlig 
matjordskaraktär.   

0,6 0,6 0,05 

464 Syllsten 50 Stenlyft efter trolig syllsten 0,7 1 0,14 
490 Syllsten 50 Stenlyft efter trolig syllsten. Några små fragment yngre 

rödgods.  
0,8 0,6 0,16 

600 Stenlyft 50 Brun/mörkgrå homogen fyllning med tydlig 
matjordskaraktär.   

1,1 0,6 0,2 

609 Stenlyft 50 Brun/mörkgrå homogen fyllning med tydlig 
matjordskaraktär.   

1 0,4 0,25 

624 Stenlyft 50 Brun/mörkgrå homogen fyllning med tydlig 
matjordskaraktär.   

0,5 0,3 0,15 

633 Grop 50  Fyllning: Mörkbrun humös sand med inslag av lera 0,5 0,4 0,18 
642 Grop 50  Fyllning: Mörkbrun humös sand. Ett fynd i form av ett 

avslag i Kristiandstad flinta.  
1,1 0,8 0,20 

652 Stenlyft 50  1,6 0,9 0,1 
661 Stenlyft 50 Ev. syllsten 0,4 0,4 0,2 
668 Syllsten 50  0,9 0,5 0,22 
678 Stenlyft 50  0,4 0,4 0,05 
686 Stenlyft 50  0,9 0,5 0,05 
696 Grop 50  Fyllning: Mörkbrun/svart något sotig sand 0,9 0,35 0,22 
705 Stenlyft 50  0,4 0,3 0,1 
712 Kulturlager 50  Kulturlagerrest. Fyllning av mörkbrun/svart mycket 

kompakt sand med enstaka lerinslag (gul/grå). I fyllningen 
påträffades ett antal 0,05-0,15 meter stora stenar samt 
några mindre fragment yngre rödgods.  Ett av dessa som  
var glaserat togs tillvara (Fnr :19) 

3 1,2 0,07 

740 Stenlyft 50  0,5 0,5 0,12 
748 Grop 50  Fyllning: Mörkbrun/svart sand med kolinslag 1 0,8 0,4 
755 Stenlyft 0  0,35 0,4 0 
762 Sten 0  0 0 0 
769 Stolphål 50  Fyllning: Svart och sotig humös sand 0,2 0,2 0,1 

775 Sten 0  0 0 0 
781 Stenlyft 50 Brun/mörkgrå homogen fyllning med tydlig 

matjordskaraktär.   
0,5 0,3 0,05 

788 Stenlyft 0  0,3 0,25 0 
794 Stenlyft 50  0,5 0,3 0,1 
800 Störning 25 Bortsprängd sten med som till stora delar låg kvar ca 20-40 

cm under en brun/mörkgrå homogen fyllning med 
2 2 0,40- 
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matjordskaraktär. I fyllningen hittades y.rödgods och flera 
järnföremål (ej tillvaratagen).   

819 Stenlyft 50  0,5 0,3 0,05 
826 Grop 50 Fyllning: Mörkbrun/svart lätt sotig sand. Ett litet fragment 

yngre rödgods i fyllningen 
0,7 0,4 0,16 

834 Syllsten 50  0,4 0,3 0,05 
842 Ränna 50 Ränna med rester efter stenlyft, syllstensrad. 1,1 0,25 0,08 
851 Stenlyft 0  0,25 0,25 0 
856 Stenlyft 0  0,3 0,25 0 
861 Stenlyft 0  0,45 0,3 0 
867 Stenlyft 50  0,45 0,35 0,05 
875 Stenlyft 0  0,35 0,2 0 
888 Stolphål 50 Stolphål (ev rest efter borttagen syllsten). Fyllning: 

Mörkbrun/grå något sotig sand med fläckvisa inslag av 
lera.  

0,45 0,5 0,16 

896 Syllsten 50  0,25 0,2 0,05 
901 Syllsten 50  0,25 0,25 0,05 
906 Syllsten 0  0,25 0,25 0 
912 Syllsten 50  0,25 0,25 0,1 
917 Syllsten 50  0,3 0,25 0,02 
924 Syllsten 50  0,25 0,2 0,01 
930 Syllsten 50  0,25 0,25 0 
935 Stenlyft 50  0,4 0,25 0,05 
941 Syllsten 50  0,2 0,2 0,05 
946 Grop 50 Fyllning: Mörkbrun/svart något sotig sand.  0,9 0,4 0,2 
955 Stolphål 50  Fyllning: Svart sotig sand  0,2 0,2 0 
962 Grop 50 Fyllning: Svart/mörkbrun något sotig sand med enstaka 

kolfragment 
0,6 0,4 0,12 

973 Stenlyft 0  Fynd i ytan av ett mycket litet fragment yngre rödgods (ej 
tillvara taget)  

0,6 0,5 0,22 

982 Stenlyft 50  0,4 0,3 0,05 
988 Stenlyft 0  0,55 0,3 0 
 
 

Fyndlista	
 
BLM 28580 
 
Id Fyndnummer Material Sakord Vikt Antal Beskrivning 
15008 12 Flinta Avslag/avfall 39 1 Kristiandstadflinta påträffad i grop A642 
15009 13 Flinta Avslag/avfall 3 1 SV-flinta. I matjord över kulturlagret A712.  
15010 14 Keramik Y.rödgods 1 3 Yngre rödgods, grov yta. I ytan av A839.  
15011 15   10 1 Matjordsfynd 
15012 16 Flinta Avslag/avfall 3 1 Matjordsfynd 
15013 17 Järn Spik/nit 7 1 Matjord 
15014 18 Keramik Y.rödgods 3 2 Två bitar yngre rödgods. En av bitarna 

(kanntbit) har grön glasyr.  I samband med 
A942.  

15015 19 Keramik Y.rödgods 5 1 Yngre rödgods med hemring. Hittad i 
kulturlager A712.  

15016 20 Järn Hästsko 79 1 Matjordsfynd 
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Vedartsanalys	
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14C‐	analys	
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