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Figur 1. Skånekarta med Kristianstad kommun i blått och Hammar markerat med punkt. 

 

 
 
Figur 2. Utdrag ur Vägkartan, förundersökningsområdet markerat. 
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Sammanfattning 
Inför planer på nybyggnation av gator och bostadshus inom fastigheterna Hammar 
8:127 och 8:186, genomfördes hösten år 2018 en arkeologisk förundersökning av 
fornlämning RAÄ Nosaby nr 177, en förhistorisk boplats.  Förundersökningen 
gjordes enligt Länsstyrelsen i Skåne läns beslut fattat 2018-10-11. Sammanlagt 
schaktades en 2 220 kvm yta fördelat på 16 större och mindre schakt. Inom 
fornlämningen kunde två områden avgränsas som bedöms ha stort vetenskapligt 
värde (område A och C), medan ett tredje mellanliggande har begränsat 
vetenskapligt värde (område B).  

I område A, beläget på en svag höjd, framkom lämningar i form av en rad av 
minst fem härdar, samt en urnegrav omsluten av glassmältor från en bränd 
glasbägare. I urnan fanns bland annat brända ben efter ett barn. Både härdraden 
och graven har 14C-daterats till romersk järnålder (0-400 e.Kr.). Anläggningarna låg 
i fossil matjord, och under denna fanns ytterligare ett lager som tolkats som 
neolitiskt.  

I område B återfanns gropar, rännor och stolphål av förhistorisk 
boplatskaraktär, dessvärre var det förkolnade materialet för dåligt bevarat för 14C-
analys. Anläggningarna tolkas som boplatslämningar och deras rumsliga placering 
och karaktär antyder att de ingått i någon form av konstruktion/-er. Utifrån 
fyndmaterialet dateras de till neolitikum.  

 I område C, i anslutning till en sänka efter en äldre våtmark, påträffades flera 
kulturpåverkade fossila matjordslager innehållandes härdar, stolphål, slagen flinta 
och förhistorisk keramik, framförallt skärvor av bukstrecksornerade kärl. 
Keramiken dateras till TN II – MNA II, dvs. senare delen av tidigneolitikum och 
första delen av mellanneolitikum. De neolitiska lagren i den forna våtmarkssänkan 
avgränsades i öster av en stenkonstruktion. Den var cirka en meter bred och 0,4 m 
djup, och schaktades fram till en längd av 20 m men är oavgränsad i ändarna. Den 
tycks följa kanten av våtmarkssänkan med en svagt böjd form, och är anlagd i 
botten av det understa neolitiska lagret. Några av anläggningarna som skar ett av 
de övre lagren daterades till senneolitikum respektive yngre bronsålder – 
förromersk järnålder. I det äldre våtmarkslagret återfanns även en eldslagningssten 
i kvartsit, av samma slag som bland annat offrats i det stora krigsbytesoffret i 
Illerup-Ådal (jfr Ilkjær 1993). Eldslagningsstenen dateras typologiskt till romersk 
järnålder, omkring 200 e.Kr. En härd i utkanten av samma våtmarkslager har 14C-
daterats till samma tidsperiod.  

Fornlämningarna dateras främst till två tidsperioder: tidig-mellanneolitikum och 
romersk järnålder. De tidig- och mellanneolitiska lämningarna består dels av 
boplatslämningar med möjliga byggnadskonstruktioner, dels av en våtmark 
avgränsad av en stenkonstruktion. Avgränsningen tyder på en indelning av 
landskapet med rituella förtecken.  

Härdraden och graven som daterades till romersk järnålder visar, tillsammans 
med högmarkeringen på Skånska Rekognosceringskartan från 1812-20, att platsen 
utgör del av en gravmiljö. Fyndet av eldslagningsstenen och en daterad härd visar 
att området i och kring våtmarkssänkan nyttjats samtidigt.  

Sydsvensk Arkeologi föreslår därför att område A, B och C går vidare till 
arkeologisk undersökning inför eventuell exploatering. Område A är 1 934 m2 stort, 
område B är 1 320 m2 stort och område C är 10 977 m2 stort. Sammanlagt utgör 
detta 14 231 m2.  
  



6 

 
 
 

Bakgrund 
Inför Kristianstad kommuns detaljplaneläggning av tre fastigheter öster om 
Nosaby skola, i Hammar öster om Kristianstad, gjordes en arkeologisk utredning 
av det då cirka 50 000 kvm stora området under september år 2018 (Wickberg 
2018). Två av fastigheterna längst i öster visade sig rymma en tidigare okänd 
fornlämning, RAÄ Nosaby nr 177:1. Inför bostadsföretaget Tomtfabriken AB:s 
planer på att anlägga vägar och uppföra bostadshus inom dessa två fastigheter, 
utfördes en arkeologisk förundersökning inom fornlämningen under oktober-
november år 2018 (figur 3). Området har i modern tid brukats som åkermark, och 
är delvis omgivet av bostadsbebyggelse och villagator.  

Syfte och metod 

SYFTE 
Syftet med förundersökningen var att fördjupa kunskapen om fornlämningen och 
söka klargöra dess omfattning, innehåll, datering och kunskapspotential. 
Ambitionsnivån har anpassats till behovet av ett fullgott beslutsunderlag för 
Länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet, enligt 2 kapitlet kulturmiljölagen 
(1988:950 - KML), och för exploatörens fortsatta planering. 

Figur 3. Tätortskartan över Kristianstad med förundersökningens läge i östra utkanten av Hammar. Förundersökningsområdet har 
samma avgränsning som fornlämningen. 
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METOD 
Förundersökningen gjordes genom sökschaktning med grävmaskin, upptagning av 
några större ytor samt undersökning av ett urval av anläggningar. Sammanlagt 
banades 2 220 kvm yta av inom 16 större och mindre schakt. Framkomna 
anläggningar och lager mättes in med RTK, och ett urval av anläggningarna 
undersöktes för hand, mestadels till 50%, och dokumenterades med foto och 
ritningar i skala 1:20 (bilaga 2). Lagerna undersöktes med provstick med jordsond 
samt dokumenterades där de skars av grävda sökschakt. Framkomna fynd togs 
tillvara och rengjordes (bilaga 4). Samtliga fynd och anläggningar registrerades och 
lagras i Intrasis 3, de anläggningar som ej undersöktes registrerades i typer (stolphål, 
grop, härd e.t.c.) utifrån okulär bedömning. 32 jordprover och två kolprov togs, 20 
jordprov floterades och skickades för makro- och vedartsanalys, och från dessa 
samt ett vedartsbestämt träkolsprov valdes sju prover ut för 14C-analys (bilaga 10). 
Från en urnegrav valdes även ett bränt benfragment ut för 14C-analys (bilaga 9). 
Vid utredningen gjordes en systematisk metalldetektering av matjord samt lager i 
grävda schakt. Då detta endast gavs marginellt resultat, med mestadels sentida 
historiskt material, valdes momentet bort vid förundersökningen. Dock utfördes 
begränsad metalldetektering av framkomna lager. 

Figur 4. Utdrag ur KMR med aktuell fornlämning markerad 
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Topografi och fornlämningsmiljö 

TOPOGRAFI 
Förundersökningsområdet ligger i ett landskap med flack, svagt böljande åkermark, 
och är beläget omkring 10,5 - 13 m ö h. Jordarten i området utgörs huvudsakligen 
av postglacial sand, med partier av glacial lera (i söder) och morän (i väster) (SGU). 
Alven varierar mycket inom förundersökningsområdet och utgörs av sand, lera och 
morän. I västra delen finns en svag moränhöjd, i öster planar området ut mot mer 
låglänta och lerigare marker. I östra delen finns även en svag sänka som utgjort del 
av en äldre våtmark. 

FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Förundersökningsområdet ligger i en fornlämningstät trakt, och i anslutning till 
området finns flera forn- och kulturlämningar (figur 4). Fornlämningarna utgörs 
både av förhistoriska boplatser, gravar och hällristningar. Söder om 
förundersökningsområdet finns RAÄ Nosaby 98:1, en boplats där man påträffat 
rikligt av slagen flinta och enstaka skörbrända stenar i jordytan. Inom samma 

Figur 5. Utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan från 1812-20. Den numera utdikade Nosabysjön syns till vänster. 
Förundersökökningsområdets ungefärliga läge är markerat med svart punkt.  
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område har tidigare påträffats ett flatmarksgravfält, RAÄ Nosaby 32:1, där en 
järnåldersgrav, undersökts av F. Hansen mellan år 1937-40. Där har det även hittats 
flera flintyxor, små skelettdelar och 1600- 1700-talsmynt (Kulturmiljöregistret, 
KMR). Cirka 300 m sydväst om exploateringsområdet fanns RAÄ Nosaby 136:1, 
delvis undersökt av Folke Hansen år 1938, bland annat en stenkonstruktion från 
mellanneolitikum (se mer nedan i beskrivning av RAÄ Nosaby nr 47:1). Där finns 
även den delvis undersökta boplatsen RAÄ Nosaby 126:1. Direkt söder om E22:an 
låg RAÄ Nosaby 33:1 - en borttagen hällkista, 78:1 och 79:1 som är boplatser, och 
92:1 som är ett lösfynd av en håleggad spetsnackig flintyxa (KMR). 

Väster om förundersökningsområdet finns RAÄ Nosaby 175, utkant av en 
boplats med dåligt bevarade anläggningar (Wickberg 2014), och direkt norr om 
ligger RAÄ Nosaby 43;1, en undersökt boplats, där det fanns lämningar i form av 
härdar och gropar mm (Helgesson 1998, KMR). Ytterligare längre norrut finns 
RAÄ Nosaby nr 147:1, en hällkista, och åt nordväst RAÄ Nosaby nr 73:1 en 
boplats (KMR).  

Öster om förundersökningsområdet finns RAÄ Nosaby 55:1, 30:1, 62:1, 65:1, 
65:2, 150:1 och 151:1 och 47:1 registrerade. De utgörs av boplatser, en möjlig 
stensättning (nr 30:1), samt lösfynd av två tunnackiga flintyxor, två håleggade 
flintyxor, en tjocknackig flintyxa, en spjutspets, tre dolkar, en dolk/spjutspets, en 
skära samt ett förarbete (KMR). Inom boplatsen RAÄ 60:1 finns RAÄ 150:1, en 
hällristning i form av skålgropar på ett markfast stenblock (KMR). RAÄ nr 151:1, 
65:1 och 65:2 är också hällristningar i form av skålgropar i stenblock (KMR). 

Cirka 700 m sydost om förundersökningsområdet undersöktes delar av 
fornlämning RAÄ Nosaby nr 47:1 år 2003 inför breddning av Väg E22. Det är ett 
boplatsområde från neolitikum, senneolitikum och yngre bronsålder – äldre 
järnålder, som även rymmer flera skålgropsblock (Ericson & Wickberg 2005). Det 
omfattande keramikmaterialet var främst från mellanneolitikum, och av ett slag 
som ofta förekommer i eller intill megalitgravar. Då förundersökningsytan endast 
utgjorde en relativ smal remsa gick det aldrig att konstatera om keramiken hört till 
någon megalitgrav. Keramikmaterialet och skålgropsblocken tyder dock på att det 

Figur 6. Skånska Rekognosceringskartan med exploateringsområdet i rött och förundersökningsområdet skrafferat i svart (ungefärligt 
läge). Två vattenspeglar syns inom området, men bara den östra kunde beläggas i fält. En möjlig gravhög gränsar till området i NV. 
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varit en plats för rituella aktiviteter under neolitikum-äldre bronsålder. 
Anläggningar och lager framkom i moränsvackor, och två anläggningar från 
neolitikum utmärker sig: Det var två rundade stenpackningar med 3 m i diameter, 
den ena med inslag av skörbränd sten. De låg i det djupaste lagret och innehöll 
keramik från mellanneolitikum. År 1938 undersökte Folke Hansen snarlik 
konstruktion, mer rektangulär och 2x3 m stor innehållandes skörbränd sten och 
keramik från mellanneolitikum (Nosaby nr 136:1, jfr ovan). Den fanns tillsammans 
med ett tjugotal liknande konstruktioner 300 m SV om den nu aktuella 
fornlämningen. Liknande konstruktioner finns i neolitiska rituella miljöer i 
Danmark, och beskrivs i Neolitiska kulthus och stendyngegravar (Fabricius & Becker 
1996).   

Omkring 800 m sydväst om förundersökningsområdet ligger flera 
fornlämningar som undersöktes inför anläggandet av köpcentrum C4 Shopping, 
bland RAÄ Nosaby nr 90:1, nr 157:1 och nr 158:1. Det var omfattande grav- och 
boplats- och hantverksmiljöer från framförallt yngre bronsålder – äldre järnålder 
och vendeltid-tidig vikingatid (Helgesson m. fl. 2013). 

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
Inför Kristianstad kommuns handläggning av en ny detaljplan inom fastigheterna 
Hammar 8:12, 8:127 och 8:186, gjordes en arkeologisk utredning steg 2 av 
Sydsvensk Arkeologi AB hösten 2018. Utredningsområdet var cirka 52 000 m2 
stort (figur 5). Detta gjordes i enlighet med Länsstyrelsen i Skåne läns beslut, då 
planområdet ligger i en mycket fornlämningsrik trakt. Utredningen gjordes i form 
av sökschakt med grävmaskin och systematisk metalldetektering i sökstråk.  

I den västra delen av utredningsområdet, vilket innefattar fastigheten Hammar 
8:12, påträffades vare sig fynd eller anläggningar, medan det i delar av fastigheterna 
8:127 och 8:186 framkom boplatslämningar dolda under mark. Anläggningarna 
utgjordes av 21 stolphål, 17 gropar, 13 härdar, två kokgropar och en ränna. 
Dessutom delvis kulturpåverkade fossila matjordslager, de sistnämnda fanns i och 

Figur 7. Dragna schakt vid den arkeologiska utredningen. Utredningsområdet i grönt, sökschakt och ny fornlämning i rött. 

Utredningsschakt och påträffade anläggningar ligger även som bakgrund i figurer nedan. 
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kring en svag sänka som även visade sig ha äldre våtmarkslager mot botten. 
Fyndmaterialet bestod av slagen flinta, flintskrapor, keramikskärvor av neolitiskt 
och allmänt förhistoriskt slag, enstaka slaggfragment och bronssmältor, samt 
diverse metallföremål från främst sen historisk tid. Ett borgarkrigsmynt påträffades 
också, vilket kunde bestämmas vara präglat under Erik Glipping (1259-86) i Lund 
(muntl medd Tarnow Ingvardson 2019). Myntet har fornlämningsnr RAÄ Nosaby 
nr 176:1. De flesta fynd återfanns i matjord, fossil matjord och genom 
metalldetektering. Några fynd fanns i ytan av framschaktade anläggningar.  

Sammantaget visade utredningen att det fanns lämningar av förhistoriskt slag 
inom östra delen av området, och en yta på omkring 22 000 m2 bedömdes vara 
fornlämning. Den har registrerats i KMR (Kulturmiljöregistret) med beteckningen 
RAÄ Nosaby nr 177:1 (figur 3 och 4). De historiska lämningarna bedömdes vara 
utplöjda avfallsrester från gårdar i närområdet. 

Undersökningsresultat 
Förundersökningen genomfördes med hjälp av sökschakt, där matjorden banades 
av i syfte att avgränsa fornlämningen, samt att några lite större ytor togs upp i syfte 
att undersöka karaktär på lämningar och eventuella strukturer. 16 schakt med en 
sammanlagd area av 2 220 m2 grävdes (Figur 8 & bilaga 1). 113 anläggningar och 
kulturpåverkade lager påträffades (bilaga 2). De utgjordes av en brandgrav, 36 
gropar, 14 härdar, 17 lager, 39 stolphål, fem rännor samt en meterbred  

Figur 8. Resultat av arkeologisk förundersökning. FU-område svart linje, FU-schakt i rött, utredningsschakt i grå linje och i avgränsade 
fornlämningsområden A-C, blå linje.  
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Figur 9. Fotografi över undersökning av gravurna. Notera glassmältorna kring urnan.  

 
stenkonstruktion, minst 20 m lång men oavgränsad i ändarna. Fyra stolphål, en 
grop och ett lager tolkas vara del i en konstruktion, Hydda 1, men det finns 
sannolikt fler byggnadskonstruktioner inom området (figur 16 & 17). Ett urval av 
anläggningarna undersöktes, 46 st, varav fem utgick. Anläggningar och lager kom 
förtätat inom tre områden: Område A, B och C (figur 8). Fyndmaterial och 14C-
analyser visar på aktiviteter under neolitikum, yngre bronsålder-förromersk 
järnålder samt romersk järnålder. Nedan redovisas ett urval av i huvudsak daterade 
lämningar samt de objekt som har särskilt intresse. 

OMRÅDE A, HÄRDRAD OCH URNEGRAV  
Område A är 1 934 m2 stort, och ligger i västra delen av förundersökningsområdet 
(figur 8-10 samt bilaga 11). Det är beläget på en svag östsluttning av en höjd som 
är rester av en istida strandvall till den nu utdikade Nosabysjön, som varit en del av 
Helgeås sjösystem (jfr figur 5). På Skånska Rekognosceringskartan finns en möjlig 
gravhög markerad strax NV om förundersökningsområdet (figur 5 och 6). Vid 
avbaning av matjorden, både vid den arkeologiska utredningen och 
förundersökningen, visade sig alven på höjden bestå av morängrus, sten och 
markfasta block och med spår av stenröjning.  Vid utredningen ingick även 
västsluttningen av höjden men vare sig fynd eller anläggningar framkom där. 
Däremot påträffades två större härdar på östsluttningen nära krönläget. Vid 
förundersökningen grävdes det därför ett större schakt, varvid ytterligare tre härdar 
kunde konstateras. Härdarna är jämnstora och ligger i en regelbunden rad i 
ungefärlig Ö-V riktning. De var cirka 2 m i diameter, och de två härdar som 
undersöktes var 0,25 – 0,3 m djupa, och innehöll rikligt av träkol, sot och skörbränd 
sten. I utkanten av en av härdarna, A1891, fanns en liten grop fylld med naturliga 
flintknutor (figur 12). Ett kolfragment av hassel i en av härdarna, A1907, daterades 
med 14C-analys, vilket gav 1718 +- 29 BP, 1718 +- 29, kal 2 sigma 250-400 e.Kr. 
(Provnr 31, Ua-61415, bilaga 3, 8, 10).  

Några meter öster om härdraden framkom en urnegrav; A1808 (figur 11). Det 
var endast botten av graven som var bevarad, till en höjd av cirka 4-5 cm. Inne i 
urnan fanns rensade brända ben; det som gick att bestämma kom från minst ett 
barn och ett större gräsätande djur som häst, nöt eller hjort (bilaga 5). Inne i urnan 
fanns även tre små glassmältor som vägde 2,57 g, och tätt intill utsidan fanns 11 
jämnt utplacerade lite större glassmältor som vägde 72,11 g (fnr 98, figur och bilaga 
4, 7). Glassmältorna var grönaktiga, och mängden indikerar att de varit från ett 
större föremål, sannolikhet en glasbägare (muntl. Medd. Ekengren 2018). Att de  
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Figur 10. Plan över område A med anläggningar. De anläggningar som nämns i texten är utskrivna. För 
samtliga anläggningsnummer se bilaga 11, för uppskattad utbredning av lager se figur 24. 

 
placerats tätt runt urnan pekar också på att det varit en bägare; smältorna har 
omslutit urnan och därmed behållit en symbolisk funktion som kärl (figur 9). Ingen 
nedgrävning kunde konstateras, men lagret närmast urnan var något sotigt. En 
tolkning är att glassmältorna blivit insvepta tillsammans med urnan innan denna 
grävts ned, eller att de stoppats ned omkring den i en trång grop. Ett bränt ben från 
graven har daterats med 14C-analys, vilket gav 1801+- 29 BP, kal dat 130-330 e.Kr. 
(Provnr 33, Ua-61209, bilaga 3 och 9).  

Dessa anläggningar, tillsammans med ytterligare några stolphål och gropar, var 
nedgrävda i ett fossilt matjordslager, L1817. Detta var cirka 0,1-0,15 m tjockt och 
bestod av gråbrun sand. I lagret fanns enstaka flintavslag, varav en bränd, ett obränt 
ben, sannolikt djur, samt en finmagrad keramikskärva. Fyndmaterialet tyder på 
neolitikum och äldre järnålder. Under L1817 fanns ytterligare ett kulturpåverkat 
fossilt matjordslager, L200110, med samma utbredning. Det bestod av ljust gråbrun 
sand, och var uppemot 0,3 m djupt. Lagret undersöktes ej närmare utan kunde bara 
konstateras i ytterkanter och vid undersökning av anläggningar i det överliggande 
L1817. Bägge lagren tycktes finnas inom en svag fördjupning i moränen där fossil 
matjord kunnat samlas. Det fanns dock enstaka stenar och markfasta block även 
där. Detta område av fossil matjord tycks sträcka sig åt norr. 

Härdraden och graven har daterats till romersk järnålder, och visar att höjden 
då utgjort en rituell miljö, men fynd visar även på aktiviteter under neolitikum. Av 
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vilket slag dessa varit är oklart, fynd av bränd flinta kan indikera att det förekommit 
rituella handlingar även då. Det fanns ett tydligt skilje mellan de två lagren som 
visar att ytan odlats innan man anlagt grav och härdrad under romersk järnålder. 
Därefter syns inga tydliga spår på användande, och modern odling tycks endast 
berört L1817 marginellt. Anläggningar och lager kunde avgränsas i V, Ö och S, och 
mot N upphör aktuellt förundersökningsområde. Det är dock topografisk möjligt 
att fornlämningen fortsätter åt norr. 
 
 

  

Figur 11. A1808, urnegrav med glassmältor omkring och i kärlet. Foto Y. Wickberg från V. 

Figur 12. A 1891, härd i härdraden med liten flintgrop i förgrunden. Foto Å. Berggren, från V. 
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Figur 13. Plan över område B med anläggningar. De anläggningar som nämns i texten är utskrivna. För 
samtliga anläggningsnummer se bilaga 11.  
 

Figur 14. Område B från NO. Foto Å. Berggren. 
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OMRÅDE B, BOPLATSLÄMNINGAR 
Område B ligger i mellersta delen av undersökningsområdet, i ett relativt plant läge 
mellan höjden i V och våtmarkssänkan i Ö (figur 8 ,13, 14 samt bilaga 11). Det 
avgränsade området är 1 320 m2 stort. Matjorden är sandig, och alven utgörs av 
ljusgul och rödfläckig sand. Enstaka block/stenlyft kunde konstateras, annars var 
det stenfritt. Det fanns inget fossilt matjordslager, och heller inga spår efter det 
västra vattendrag som finns markerad på Skånska Rekognosceringskartan (figur 6). 
Läget för detta är sannolikt lite längre söderut där terrängen blir lägre. 
Anläggningarna framkom i norra delen av förundersökningsområdet, och det är 
mycket möjligt att de fortsätter norrut. Anläggningarna utgörs av rännor, gropar 
och stolphål med likartad fyllning. Fyndmaterialet i form av bearbetad flinta tyder 
på neolitikum. De två makrofossilanalyser som gjordes i gropar/rännor (1716 & 
1739) visade på obestämt träkol och tall (Prov nr 22 & 24, bilaga 3 & 8). Ett försök 
gjordes att 14C-datera en tallkvist från anläggning 1739, men detta gav datering till 
mesolitikum vilket är ett vanligt kontamineringsresultat då man daterar just tall 
(8674 +- 36 BP, Ua-61413, bilaga 10). Fyndmaterialet utgörs av avslag i både senon- 
och kristianstadsflinta samt en knacksten, de dateras sannolikt till neolitikum (bilaga 
6). Den rumsliga placeringen av anläggningarna och deras karaktär antyder att de 
ingått i någon form av konstruktion. Området är sannolikt del av en neolitisk 
boplats. 

OMRÅDE C, VÅTMARKSANKNYTNING  
Område C finns i östra delen av förundersökningsområdet, i anslutning till en svag 
sänka där det enligt Skånska Rekognosceringskartan från 1812-20 funnits ett 
mindre vattendrag (figur 5 och 6). Det avgränsade området är 10 977 m2 stort (fig. 
15 och bilaga 11). I och kring det forna vattendraget framkom flera fossila 
matjordscolluvier över varandra, medan där marken planade ut åt öster endast 
fanns ett fossilt matjordslager som tunnade ut åt öster (för tolkning av utbredning 
av våtmarken se figur 23). Underst i sänkan fanns ett torvrikt mörkgrått 
våtmarkslager. Flera lager mättes in i de olika schakten, men de hör i flera fall 
förmodligen till samma lager. De skiftade i färg och tjocklek, varför det var svårt 
att jämföra deras respektive utbredning. De flesta anläggningar och fynd 
påträffades N, Ö och S om sänkan. V om fanns förvisso flera fossila matjordslager, 
men inte så mycket fynd eller tydliga anläggningar. Flera tidsperioder finns 
representerade i fyndmaterial och 14C-analyser: neolitikum, bronsålder-förromersk 
järnålder samt romersk järnålder. 

Vid schaktningen i östra delen av våtmarkssänkan påträffades en cirka en meter 
bred stenkonstruktion, A839, som tycktes följa en något böjd form i N-S riktning, 
och belägen just där topografin bröt ned mot sänkan (figur 16 & 19). Den kunde 
följas till en längd av omkring 15 m, men är ej avgränsad på grund av 
förundersökningens begränsade schaktyta. Anläggningen bestod av sorterad sten, 
mestadels 0,2 – 0,4 m stora, lagda i ett lager med ett djup på omkring 0,4 m. Öster 
om stenkonstruktionen fanns endast ett fossilt matjordslager, några härdar och 
gropar med skörbränd sten. Alven var tämligen lerig. Väster om 
stenkonstruktionen, ned mot sänkan, återfanns tre fossila kulturpåverkade lager 
(figur 18-19). Dessa lager undersöktes inte, utan de schaktades fram och gräves 
igenom med maskin ned till steril botten. Delar av lagren i anslutning till 
stenkonstruktionen (A839) rensades delvis fram för hand samt att fynd mättes in.  

Överst finns L1484, omkring 0,3 m djupt och bestående av gråbrun siltig sand, 
innehållandes slagen flinta och keramikskärvor. Makrofossilanalys visade endast på 
ek och obestämt träkol (bilaga 3 och 8, prov nr 8). I ytan av lagret syntes flera 
härdar, samt toppen av stenkonstruktionen A839. Tre jordprover 
makrofossilanalyserades och två daterades med 14C: A762, en härd, innehöll ek, tall 
och obestämt kol. En tallkvist daterades till 2432+-30 BP, kal med 2 sigma 750-
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400 f.Kr. (Provnr 3, bilaga 3 och 8, samt bilaga 10 Ua-61410). Ett stolphål, A778 
innehöll björk, tall, obestämt kol samt lite bränt ben. Träkol av björk daterades med 
14C-analys till 3621 BP +-31, kal med 2 sigma 2120-1890 f.Kr. (provnr 9, bilaga 3 
och 8 samt 10, Ua-61411). Det vill säga stolphålet är från senneolitikum och härden 
från yngre bronsålder-förromersk järnålder. Det fanns en del skärvor av mycket 
grovmagrad keramik som möjligen kan vara från senneolitikum – äldre bronsålder, 
annars fanns det inget speciellt i fyndmaterialen som visade på dessa tidsskikt. Men 
en samtida datering i yngre bronsålder-förromersk järnålder finns från härden 
A1419 i L1411, omkring 50 m åt nordväst, norr om sänkan (se nedan). 

Under L1484 finns L1480, omkring 0,3 m djupt, gråbrun siltig sand med stort 
inslag av kalkprickar. Lagret syntes begränsat inom schaktet, men liknande lager 
återfanns ett trettiotal m åt NV, där det utgjorde utkanten av våtmarkslagret L2093. 
Makrofossilanalys av ett jordprov från lagret visade på björk, tall och obestämt kol 
(bilaga 3 & 8, prov nr 7).  

Under L1480 finns L1445, cirka 0,1-0,2 m djupt. Det består av mörkt gråbrun 
till gråsvart sandig silt, sot och orangea fläckar. Det tycks bestå av en del nedbrutet 
växtmaterial och kan vara del av det djupast liggande våtmarkslagret i sänkan. Det 
innehåller TRB keramik och slagen flinta. Stenkonstruktionen A839 ligger i botten 
av detta lager, och tolkas vara samtida med det då ingen nedgrävning kring stenarna 
eller sentida material kunde konstateras i anslutning till den. Lagret daterades till 

 
Figur 15. Översiktlig plan över område C med anläggningar. Samtliga anläggningsnummer se bilaga 11. 
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Figur 16. Plan som visar södra delen av område C. De anläggningar som nämns i texten är utskrivna. För samtliga anläggningsnummer 
se bilaga 11.  
 

Figur 17. Plan över hydda 1. Den streckade linjen anger tolkad utbredning. Se även bilaga 11.  
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neolitikum, utifrån keramiktypologi till TNII-MNAII (3500-3000 f.Kr.). 
Makrofossilanalys av lagret visade på ek, björk, obestämt träkol, små vattensnäckor 
och musselskal. Det fanns en anläggning under L1445, längst västerut i schaktet, 
ned mot sänkan, A745. Det var en grop, innehållandes flintavslag, och en 
makrofossilanalys visade på tall och obestämt kol.  Det fanns även några mindre 
gropar under lagren i längre ned i sänkan. Dessutom påträffades en 
eldslagningssten av en typ som dateras till omkring 200 e.Kr. (Fnr 78) nere i 
våtmarkslagret i botten av sänkan (figur 16 & 20).  

Figur 18. Fotografi som visar stratigrafi vid den forna våtmarken.  
 

Figur 19. Fotografi som visar stenkonstruktion och lager samt anläggningar. 
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Öster om lagerna vid sänkan fanns jämt spridda anläggningar, både större och 
mindre gropar, samt härdar. Ett jordprov från en av härdarna, A697, innehöll björk, 
ek, hassel och tall (bilaga 3 och 8, prov nr 34). Träkol från hassel 14C daterades till 
1728 +- 29 BP, kal med 2 sigma till 240-390 e.Kr. (bilaga 10, Ua-61415), vilket 
sammanfaller i tid med urnegraven och härdraden i område A samt 
eldslagningstenen i våtmarkssänkan.  

Söder om sänkan påträffades våtmarkslager med sotiga inslag vid utredningen 
(Wickberg 2018). Vid förundersökningen undersöktes del av en 
byggnadskonstruktion där, kallad Hydda 1 (figur 16, 17 och 23). Den bestod av ett 
lager, A 200 108, samt en grund grop, A794, samt fyra symmetriskt placerade 
grunda stolphål. Konstruktionen hade likartad fyllning; mörkbrun sand och träkol, 
och avgränsade sig tydligt mot omgivande ljus lerig sand, vid utredningen framkom 
sannolikt del av samma lager. Det fanns avslag i senonflinta i fyllningen. 

Väster om denna fanns en grop som påminde om de möjliga byggnadsresterna 
i NÖ delen; A661 en ej undersökt 2,2 x 2,7 m stor grop. 

Från sänkan och norrut gick det att följa ett mycket mörkt våtmarkslager, som 
i samband med stigningen blev ljusare och innehöll mer kalk, L2093 (figur 21 & 
22). Det består av mörkt gråbrun, humös lerig sand, särskilt i södra delen där det 
är torvigt och lerigt, troligen vattenavsatt. Det är mestadels 0,25-0,3 m djupt. Det 
finns några stensträngar genom det, vilka innehåller glas- och tegelskärvor och som 
tolkas som täckdiken. Där sänkan bryter av mot planare mark norrut, finns ännu 
ett lager som verkar övertäcka denna del av L2093; L1411. Detta är relativt tydligt 
avgränsat, och består av mörkt gråbrun, sotig siltig sand (figur 21 och 22). Dessa 
lager undersöktes inte, utan de schaktades fram och gräves igenom med maskin 
ned till steril botten. I lager 1411 fanns slagen flinta samt två härdar; A1419 och 
A1425. Härdarna innehöll även de en del flintavslag, och jordprov togs och 
floterades i båda. I A1419 fanns björk, ek, hassel och obestämt kol, träkol från 
hassel 14C-anlayserades vilket gav 2442 +-30 BP, kal 2 sigma 760-400 f.Kr. (bilaga 
3 och 8, prov nr 16 och bilaga 10, Ua-61412). Den sistnämnda dateringen är 
samtida med A 762 i L1484, cirka 50 m åt SO.   

Figur 20. Fotografi av eldslagningssten funnen i sänkan (fnr 78). 
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Figur 22. Fotografi som visar stratigrafi i nordvästra delen av område C. 

Figur 21. Plan som visar norra delen av område C. De anläggningar som nämns i texten är utskrivna. För samtliga anläggningsnummer 
se bilaga 11.  
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I A1425 fanns träkol av björk, ek, tall samt obestämt kol (bilaga 3 och 8, prov nr 
17). L1411 kan vara golvlager i någon typ av byggnad eftersom det var så tydligt 
avgränsat, med en bredd av cirka 9 m och en längd på 15-20 m (del av lagret 
framkom vid utredningen, tolkning konstruktion 2 se figur 23). Det fanns 
åtminstone ett stolphål i anslutning till lagret i Ö. Söder om L1411 fanns flera 
nedgrävningar. Nordost om sänkan fanns partier av stolphål, gropar och lager. 
Flera av de undersökta stolphålen är av takbärarslag. Flera större gropar/lager 
skulle kunna vara golvlager i byggnadsrester, till exempel A1356, 2 x 3,5 m stor och 
med intilliggande stolphål, och som i ytan innehöll slagen flinta och en 
avslagsskrapa (konstruktion 3). Strax öster om denna fanns ytterligare ett lager, 
L1377 omkring 18 m långt (konstruktion 4). Det innehöll TRB-keramik, knacksten, 
en kärna samt flintavslag. A1309 ett tjugotal meter SO om dessa är ett cirka 3,5 m 
stort lager med TRB-keramik i ytan, vid provstick tycks det vara cirka 0,2 m djupt. 
Intill denna finns L2100, mörkt gråbrun sand, och i detta en härd, A1300, som 
innehöll flintavslag. Dessa tolkas samtliga ingå i konstruktion 5. Ett jordprov från 
härden makrofossilanalyserades, men gav endast obestämt träkol. Ett försök 
gjordes ändå att datera detta med 14C-analys, vilket misslyckades (bilaga 3, 8 och 
10, prov nr 12).  

Figur 23. Tolkning av utbredning av våtmark (grå yta) och möjliga byggnadskonstruktioner (gröna ytor). Utbredning av konstaterade 
lager är krysskrafferade.  
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Figur 24. Uppskattad utbredning av lager inom område A.  

 

LAGRENS KARAKTÄR OCH OMFATTNING 
Inom område A framkom ett fossilt matjordslager, L1817. Detta var cirka 0,1-0,15 
m tjockt och bestod av gråbrun sand. I lagret fanns enstaka flintavslag, varav en 
bränd, ett obränt ben, sannolikt djur, samt en finmagrad keramikskärva. 
Fyndmaterialet tyder på en datering till neolitikum och äldre järnålder. Stratigrafiskt 
under L1817 fanns ytterligare ett kulturpåverkat fossilt matjordslager av ljust 
gråbrun sand, 0,3 m tjockt, L200110, med samma utbredning. Lagren inom område 
A har troligen avsatts inom en svag fördjupning i moränen och fynden indikerat att 
de är kulturpåverkade. Det finns även anläggningar nedgrävda i det översta lagret 
1817 och dessa daterades till romersk järnålder.  

Lagrens omfattning har uppskattats utifrån utrednings- och 
förundersökningsresultaten till ca 260 m3 (se tabell 1 och figur 24).   
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Tabell 1. Beräkning av lageromfattning inom område A.  
 

Lager (Id) Kvm Tjocklek Summa 
kubikmeter 

Kommentar 

1817 650 0,1 65 Fossil kulturpåverkad matjord 

200110 650 0,3 195 Fossil kulturpåverkad matjord 

1886    Mindre lager ej undersökt 

Summa 1300  260  

 
Inom område C fanns det områden med fossil matjord (2121 och 2111). Dessa låg 
i den norra delen av området och har uppskattats utifrån utrednings- och 
förundersökningsresultaten till ca 104 m3 (se tabell 2 och figur 25).  

I område C finns även områden som tolkats som möjliga byggnadsrester i form 
av golvlager och kulturlager. En av dessa har efter förundersökningen tolkats som 
en hydda (hydda 1). Uppskattad omfattning av dessa konstruktioner/lager framgår 
av tabell 2.  

I södra delen av område C finns rester av en våtmark. I nordöstra kanten av 
våtmarken finns flera kulturpåverkade lager. Deras omfattning gick inte exakt att 
avgränsa inom ramen för förundersökningen, men en uppskattning kan ses i tabell 
2 och på figur 25. Stratigrafin för dessa lager framgår även av tabell 2.  

I centrala delarna av den tidigare våtmarken finns mer regelrätt vattenavsatta 
lager med nedbrutet organiskt material och vattenpåverkad sten (2093 och 1960). 
Huruvida dessa lager delvis är kulturpåverkade och fyndförande kan inte uteslutas 
med tanke på fyndet av en eldslagningssten. Det bör även poängteras att det kan 
förekomma kulturlager/fyndförande lager i övriga delar av våtmarken som inte 
upptäckts vid förundersökningen.     

 
Tabell 2. Beräknings av lageromfattning inom område C.  
 

Lager (Id) Kvm Tjocklek Summa 
kubikmeter 

Kommentar 

2121 200 0,2 40 Fossil matjord 

2111 320 0,2 64 Fossil matjord 

Konstruktion 2 
(1411, 1948) 

200 0,15 30 Golvlager? 

Konstruktion 3 
(1356) 

20 0,2 4 Golvlager? - ej undersökt uppskattat 
djup 

Konstruktion 4 
(1377) 

163 0,2 32,6 Kulturlager/Golvlager? - ej 
undersökt uppskattat djup 

Konstruktion 5 
(2100, 1309) 

67 0,2 13,4 Kulturlager/Golvlager? - ej 
undersökt uppskattat djup 

Hydda 1 
(200108) 

72 0,2 14,4 Kulturlager/Golvlager- ej undersökt 
uppskattat djup 

Våtmarkslager  
(1484) 

420 0,3 126 Övre lagret - fossil kulturpåverkad 
matjord 

Våtmarkslager  
(1480) 

90 0,28 25,2 Mellersta lagret - osäker karaktär. Få 
fynd. 

Våtmarkslager  
(1445) 

530 0,1 53 Understa lagret - neolitiskt 
kulturlager 

Våtmarkslager 
(2093, 1960) 

2345 0,25 586,25 Understa lagret i centrala våtmarken 
- kulturpåverkat? 

Summa 2082  988,85  
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FYNDMATERIALETS KARAKTÄR 

Keramik  
Keramiken förekom i begränsad mängd i undersökta anläggningar och lager, och 
var mestadels ganska hårt fragmenterad och av allmänt förhistoriskt slag (bilaga 
12). Det finns dock ett ganska stort inslag av ornerade skärvor, som haft lodräta 
bukstreck vilket främst återfinns inom Trattbägarkultur, TRB, i TN II och MNA 
II, cirka 3500-3000 f.Kr. De ornerade skärvorna påträffades i område C, i L 1445, 
L1484, L1377 och strax N om L2093. De flesta skärvorna kommer från kärlbukar, 
men även från mynningar och skuldror. Det förekommer både fin- och grovmagrat 
gods. Den enda keramik som kunnat bestämmas till annat än neolitikum var det 
som utgjort gravkärl i A1808 (bilaga 13). Eftersom mycket av keramikmaterialet 
var svårdaterat på grund av fragmentering, finns dock sannolikt fler tidsperioder 
representerade. 

Glas 
I den påträffade urnegraven framkom glassmältor från en större bägare, graven 
daterades till romersk järnålder. Det är ett mycket ovanligt fyndmaterial, och något 
liknande fynd i området är inte känt. Det finns dock liknande fynd från brittiska 
öarna med stora smältor som bör komma från bägare (muntl. Medd. Ekengren 

Figur 25. Tolkning av framkomna lager inom område C. Se även tabell 2.  
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2018). I Skåne finns det fynd av enstaka små smältor i gravsammanhang, men det 
är oklart om de kommer från pärltillverkning eller föremål. Fyndet i Hammar visar 
på en tämligen exklusiv gravläggning. 

Flinta och bergart 
Det fanns rikligt av både slagen flinta och naturliga flintknutor i matjorden över 
hela området. Det bearbetade flintmaterialet var främst i Kristianstadsflinta, men 
en relativt stor andel var importerat material, senonflinta (bilaga 4 och 6). Det 
handlade om flintavslag, avfall och kärnor, men även redskap som fem 
avslagsskrapor och två knackstenar och ett möjligt fragment av en tvåsidig yxa. 
Mycket av det påträffade flintmaterialet var våtmarkspatinerat. Det bearbetade 
flintmaterialet bedöms främst vara från neolitikum. En rund eldslagningssten i 
kvartsit som dateras till romersk järnålder påträffades i botten av den forna 
våtmarken. Den är av en typ som brukar tolkas tillhöra en krigares utrustning, och 
de påträffas ofta deponerade i våtmarksmiljöer. 

Ben 
Det påträffades en del obränt ben i både anläggningar och lager i både område A 
och C, vilket visar att det finns viss potential för goda bevaringsförhållanden. Benen 
var dock i relativt dåligt skick. De som gick att bestämma visar på tamdjur som 
får/get, nöt och svin (bilaga 5). Det mesta var dock obestämbart till art och kraftigt 
fragmenterat. Många ben uppvisade en typisk våtmarks-relaterad bevaring med 
kraftig påverkan av bland annat järn som lagrats inuti benet eller/och på ytan.  

Metall 
Eftersom resultatet av den systematiska metalldetekteringen under utredningen 
endast var sentida metallskrot, bortsett från ett medeltida mynt samt några smältor 
i CU-legering och järnslagg av okänd ålder, valdes metoden bort vid 
förundersökningen. De vid förundersökningen påträffade komplexa lagren, den 
eventuella depositionen och graven från romersk järnålder visar att metoden varit 
ytterligare önskvärd. Framkomna kontexter undersöktes dock till viss del med 
metalldetektor, men utan resultat. Det är stor möjlighet att det finns förhistoriska 
metallföremål inom fornlämningen. 

NATURVETENSKAPLIGT ANALYSMATERIAL 

Förkolnat material 
De naturvetenskapliga analysmetoder som använts har utgått från förkolnat 
fyndmaterial, det vill säga makrofossil och träkol. Jordprover från olika 
anläggningar och lager floterades och skickades för makrofossilanalys och 
vedartsbestämning. Det visade sig dock vara ganska nedbrutet och i många fall 
obestämbart material. Det som gick att artbestämma var mestadels från träd med 
hög egenålder som ek, tall och björk (bilaga 8). Hassel förekom också, och valdes i 
första hand för 14C-analys, samt i möjligaste mån kvistar från trädslag med hög 
egenålder. Det artbestämda virket kommer från fallved, grenar och kvistar, vilket 
ändå ger goda dateringsmöjligheter. Inga förkolnade ogräsfröer, hasselnötsskal eller 
sädesslag påträffades i något prov, vilket kan tyda på att det inte rör sig om direkta 
boplatslämningar eller lämningar i nära anslutning till odlad mark. Dock är det 
endast ett urval av anläggningar och lager som undersökts, vilket givetvis påverkar 
resultatet.  
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Utvärdering och förslag till 
fortsatta åtgärder 
Resultatet från förundersökningen visar på ett komplext fornlämningsområde med 
ett stort tidsdjup, med lämningar från senare delen av tidigneolitikum fram till 
romersk järnålder. Området ligger invid en N-S vägsträckning, den gamla vägen 
längs Hammarsjöns och Nosabysjöns östra stränder, ett moränstråk från istiden 
som utgjort ett bra underlag för landväg. Längs denna finns flera gravmiljöer och 
kända boplatser från alla tidsperioder; Åraslöv, Möllebacken, Nosaby. Strax norr 
om förundersökningsområdet finns de gamla landsvägarna mot Fjälkinge, 
Bäckaskog och Gualöv, samt mot Viby och Rinkaby, alla platser med djupa rötter 
i förhistorisk tid. Landskapet är varvat med forna våtmarker och vattendrag, 
moränstråk och odlingsjordar. Resultatet från förundersökningen visar att platsen 
nyttjats under tusentals år, och att både höjden i väster och våtmarkssänkan i öster 
varit särskilt attraktiva miljöer. 

Tidigneolitikum II – Mellanneolitikum II 
Neolitiska lämningar har konstaterats inom hela förundersökningsområdet, särskilt 
i anslutning till våtmarkssänkan i område C, men även i område A och B. I Område 
A är de neolitiska aktiviteterna oklara, då de överlagrades av lämningar från 
romersk järnålder, men troligt är att de kan vara del av ett större boplatsområde 
som breder ut sig norrut. De kan även var en del av samma boplats som återfinns 
i område B. Inom område B tyder lämningarna även på neolitikum, då 
flintmaterialet teknologiskt indikerar detta. De neolitiska lämningarna inom 
område A och B tolkas som boplatslämningar. Inga konstruktioner har 
konstaterats, men det finns indikationer på stolp- och rännkonstruktioner i område 
B. Det neolitiska fyndmaterialet är tämligen begränsat inom dessa båda områden.  

I område C påträffas neolitiskt material främst i anläggningar och lager, särskilt 
i och i anslutning till den forna våtmarkssänkan. Lagerna i våtmarkssänkan är 
avgränsade åt öster av en långsträckt stenkonstruktion. Öster och nordost om 
denna finns lämningar av boplatskaraktär i form av stolphål och möjliga golvlager 
tillhörande hyddor/hus. Dessa golvlager varierar i storlek från ca 3 m uppemot 18 
m. Väster om våtmarkssänkan är det tämligen glest med anläggningar, men det 
påträffades några härdar vid utredningen. Det finns inget bevarat växtfossilmaterial 
i de jordprover som analyserats från våtmarkslagren eller från anläggningarna i 
området. Det kan bero på dåliga bevaringsförhållanden eller missvisande urval.  

Den stenkonstruktion som avgränsar våtmarken i Hammar har vissa likheter 
med konstruktioner invid våtmarker och vattendrag påträffade vid andra neolitiska 
lokaler. I sammanhanget bör nämnas att det vid ”Döserygg” mellan Trelleborg och 
Vellinge i sydvästra Skåne, påträffades en betydligt mer omfattande och utsträckt 
stenpackning placerad i kanten av en utdikad våtmark (Andersson & Wallebom 
2011). År 2011 undersöktes en stenpackning med tillhörande stolphålsrad som 
löpte längs Vesans strand i västra Blekinge (muntl. Medd. Edring). I 
stenpackningen fanns nedgrävda stolpar och i packningen påträffades flinta- och 
bergartsavslag samt hela och delar av bergartsyxor. Anläggningen daterades till 
tidig-mellanneolitikum. Vid Öllsjö utanför Kristianstad undersöktes en neolitisk 
rituell miljö med flera dösar, stolpcirklar och palissadliknande konstruktioner 
(Edring 2011). En mindre våtmark fanns centralt i området och denna avgränsades 
av en stolphålsrad. Samtliga dessa lokaler har en tydlig rituell prägel, men vid minst 
en av dessa lokaler förekommer det även regelrätta boplatslämningar med hus- och 
hyddkonstruktioner.   

Lämningarna i Hammar bör ses i ett liknande sammanhang med en avgränsad 
våtmark samt boplatslämningar. Det finns även förutsättningar att påträffa 
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depositioner i våtmarken och invid stenkonstruktionen. Lokalen skall även ses i 
samband med de övriga neolitiska lokaler som finns i närområdet med gravar och 
stenkonstruktioner från perioden.  

Senneolitikum 
En 14C-datering från ett stolphål i lager L1484 i område C har fått en datering till 
senneolitikum, och då lagret har en tydlig gräns mot underliggande L1480 och 1445 
indikerar det att det odlats före senneolitkum. Inga andra dateringar till perioden 
har noterats, vilket naturligtvis inte utesluter att flera anläggningar och fyndmaterial 
hört till denna period. Den visar dock att platsen fortsatt nyttjas efter TNII och 
MNAII.  

Yngre bronsålder – förromersk järnålder 
Det finns två samtida 14C-dateringar från yngre bronsålder- förromersk järnålder, 
från två härdar nedgrävda i L1411 och L1484 som ligger i anslutning till den forna 
våtmarken i område C (bilaga 10). Båda lagren överlagrar neolitiska lager, men i 
L1484 finns även ovan nämnda senneolitiska datering. L1411 kan utgöra ett 
golvlager i en byggnadskonstruktion baserat på dess storlek och tydliga 
avgränsning, samt att det finns ett stolphål i dess östra kant (konstruktion 2). L1484 
tolkas vara en aktivitetsyta av okänd karaktär.   

Romersk järnålder 
Vid förundersökningen påträffades flera fynd i både område A och C som kunnat 
dateras till romersk järnålder, framförallt yngre romersk järnålder (200-400 e.Kr.). 

Lämningarna i område A har en tydlig rituell prägel; där påträffades en rad av 
minst fem härdar samt en urnegrav. Att placera härdar i rad i rituella miljöer finns 
belagt sedan bronsålder. De kan ibland följa en väg eller avgränsa ett område (jfr 
Thörn 2007). I Degeberga undersöktes år 2011 och 2013 ett boplats- och 
kultområde, med rester av ett stridsyxegravfält, bronsåldersboplats, gravfält från 
äldre järnålder samt ett ”radmonument” från folkvandringstid (400-550 e.Kr.). Det 
sistnämnda bestod av en minst 190 m lång rad av stolpar och en längs med dessa 
löpande rad av härdgropar (Björk & Wickberg 2012 & 2014). Gravfältet från äldre 
järnålder utgjordes av omarkerade urne- och brandgravar från förromersk-äldre 
romersk järnålder (cirka 100 f.Kr. – 100 e.Kr), och väster om dessa fanns en 
omkring 80 m lång rad av regelbundet placerade härdar. De daterades med 14C till 
yngre romersk järnålder (200-400 e.Kr.). De följde även delvis resterna av en 
hålväg, och sammantaget visar det på en tydlig rumslig organisation av landskapet. 
Det finns flera likartade miljöer som inkluderar vägar, rader av härdar och 
gravar/gravfält från samma tid, till exempel i Ruuthsbo strax väster om Ystad och 
i Önssvala utanför Lund (jfr Björk & Wickberg 2013).  

Några meter öster om härdraden påträffades urnegraven, och dateringen visar 
att den anlagts någon gång under samma århundraden som härdarna, dvs. yngre 
romersk järnålder (200-400 e.Kr.). Fyndet av graven stärker tolkningen att härdarna 
haft rituell funktion. Det smälta glaset i graven tyder på att en ovanlig och exklusiv 
gravgåva funnits med i gravbålet, och att smältorna haft en fortsatt symbolisk 
betydelse i och med att man rensat dem ur bålresterna och placerat dem kring 
urnan. Det är sannolikt att det finns fler omarkerade gravar i närområdet. På 
Skånska Rekognosceringskartan har markerats vad som kan tolkas som en stor 
gravhög nära dessa fynd, vilket i så fall innebär att höjden varit en gravmiljö långt 
före romersk järnålder (senneolitikum - äldre bronsålder), och att det finns en 
mycket lång kontinuitet på platsen. Omkring 100 m söderut finns nästa svaga höjd, 
där en skelettgrav från järnålder undersökts (RAÄ Nosaby nr 132:1). Även där finns 
en snarlik gravhögsmarkering på Skånska Rekognosceringskartan (figur 4 & 6).  

I område C påträffades en härd och en eldslagningssten från samma tidsperiod 
som grav och härdrad i område A. Eldslagningsstenen kan typologiskt föras till 
tiden kring 200 e.Kr. (Ilkjær & Lønstrup 1983). Den låg i bottenlagret centralt i den 
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forna våtmarken. Det har visat sig att en stor andel av påträffade eldslagningsstenar 
hittats i just våt- och sankmarker, längs stränder av åar och vattendrag (Monikander 
2014).  I det våtmarksdeponerade krigsbytesoffret i Illerup Ådal, har ett stort antal 
eldslagningsstenar av i det närmaste identiskt slag som den i Hammar påträffats. 
De tolkas höra till ett slags standarduppsättning av krigarutrustning, och man tror 
de rundade eldslagningstenarna i kvartsit burits i en läderpung tillsammans med 
bland annat fnöske, mynt och tandpetare (Ilkjær & Lønstrup 1983). Fyndet av 
eldslagningstenen i Hammar kan tyda på att våtmarkssänkan varit en rituell miljö 
under yngre romersk järnålder. Den tillsammans med den 14C daterade härden 
A697 öster om våtmarkssänkan stärker bilden av att platsen nyttjats under 
perioden.  

FÖRSLAG TILL FORTSATTA ÅTGÄRDER 
Den arkeologiska förundersökningen har visat att det finns välbevarade 
anläggningar och lager inom fornlämningsområdet. De har i många fall skyddats 
från skador av modern odling tack vare de omfattande fossila matjordslagren. 
Resultaten visar att fornlämningen rymmer stor komplexitet och tidsdjup, och bär 
på en mycket stor kunskapspotential. Det är främst två tidsperioder som är tydligt 
representerade: tidig-mellanneolitikum och romersk järnålder.  

Lämningarna från tidig- och mellanneolitikum återfinns främst i område C, men 
även lämningar i område A och B tolkas vara från perioden. I område A består de 
av ett lager med enstaka fynd – detta låg dock under ett lager från romersk järnålder 
vilket försvårade undersökning och tolkning. I område B består de av anläggningar 
och möjliga byggnadskonstruktioner med oklar datering, men enstaka fynd tyder 
på att de är från neolitikum. I område C utgörs de av boplatslämningar och möjliga 
byggnadskonstruktioner, samt rester av en mindre våtmark avgränsad av en 
stenkonstruktion. Avgränsningen tyder på en indelning av landskapet som haft 
rituella förtecken. 

Romersk järnålder finns representerad i både område A och C. Härdraden och 
graven i område A visar tillsammans med den troliga högmarkeringen på Skånska 
Rekognosceringskartan att platsen utgjort en gravmiljö. Det finns förutsättningar 
att påträffa ytterligare gravar och andra konstruktioner i området. 
Eldslagningsstenen och härden från romersk järnålder som påträffades i anslutning 
till våtmarkssänkan visar att denna nyttjats under samma period som gravmiljön på 
höjden, och kan tyda på att det förekommit rituella handlingar också här. 

Sammantaget visar dessa lämningar att fornlämningsområdet varit av stor 
betydelse under flera perioder.  

Vi föreslår därför att område A, B och C går vidare till arkeologisk undersökning 
inför eventuell exploatering. Särskilt fokus bör läggas inom område A och C, som 
är komplexa och särskilt intressanta fornlämningsmiljöer. Lämningarna inom 
område B föreslås undersökas mer extensivt och dess vetenskapliga värde skall ses 
i relation till de lämningar som finns inom område A och C. Område A är 1 934 
m2 stort, område B är 1 320 m2 stort och område C är 10 977 m2 stort. Sammanlagt 
utgör detta 14 231 m2.  
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Ordlista 
Anläggning Arkeologiska lämningar i form av nedgrävningar 

(t.ex. stolphål, gropar, härdar, gravar etc.) 

Avbaning Borttagande av jordlager med grävmaskin 

Brandgrav En gravläggning med rester från ett gravbål med 
kremerade ben och eventuella gravgåvor. Ibland 
förekommer brandrester som sot och kol, ibland är 
det rensade rester.  

Byråinventering Genomgång av arkiv- och kartmaterial. Föregår i 
regel fältarbetet. 

14C-analys Metod för datering av bränt material som träkol, 
bränt ben, förkolnade fröer (makrofossil) 

Dös Se Megalitgrav 

Exploateringsområde Det område som skall bebyggas eller tas i anspråk 
inom ramen för en exploatering 

Flatmarksgrav Skelettgrav utan överbyggnad 

Flotera Metod använd för att finna makrofossil i 
jordprover. Jordprovet blötläggs och vid omrörning 
flyter träkol och fröer/sädeskorn upp till ytan. 
Vattnet med sädeskorn m.m. hälls genom 
finmaskiga såll och på så sätt kan materialet 
samlas in. 

Fornlämning Lämning efter människors verksamhet under forna 
tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och är varaktigt övergiven.  Lämningen behöver 
vara tillkommen före år 1850, eller i fråga om 
fartygslämning, förlist före 1850 (Kulturmiljölagen 
2 kap.). Se även Raä-nr. 

GPS (ibland RTK GPS) Används för inmätning av bl.a. arkeologiska 
lämningar 

Humus Nedbrutna växt- och djurdelar i det övre jordlagret 
(matjorden) 

Hydda Enklare mindre byggnad, för säsongsmässigt 
och/eller arbetsbruk, väderskydd 

Hägnad Anordning för att hägna in och avskilja ett område 
eller för att binda samman det med andra 

Härd/härdgrop Eldstad anlagd på markytan/eldstad i grop, med 
eller utan stenkonstruktion 

Hällkista Se Megalitgrav 

Hög Synligt gravmonument, uppbyggt av grästorvor 
och/eller jord 

Intrasis Statens historiska museers program för hantering 
och lagring av arkeologiska data. Här samlas och 
analyseras all dokumentation. I Intrasis finns även 

http://www.fmis.raa.se/
https://apps.sgu.se/kartvisare
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karta över inmätt data (som görs med GPS). 

KML Kulturmiljölagen 

KMR Riksantikvarieämbetets digitala Kulturmiljöregister, 
f.d. FMIS 

Kokgrop Grop för matlagning. Maten packas in och läggs 
ner med varma stenar i gropen som sedan täcks 
med jord. Resultatet blir en ugnsliknande miljö. 

Kolluvium Jordlager bildat genom markomflyttning (erosion) 

Kulturlager Avsatta jordlager med fynd och lämningar efter 
mänsklig aktivitet. Bildas generellt av intensiv och 
långvarig aktivitet på en plats. 

LiDAR (Light Detection Ranging). En optisk 
avkänningsteknik som används för att bestämma 
position eller andra egenskaper hos avlägsna 
föremål genom reflekterat laserljus, t.ex. en 
markytas topografiska läge. LiDAR-data kan 
användas t.ex. till 3D-modeller. 

Långhus Huslämningar vars inre takbärande konstruktion 
bestått av tre eller flera stolpar (tvåskeppiga 
långhus) eller tre eller flera par med stolpar 
(treskeppiga långhus) 

Lösfynd Enstaka fynd som inte återfunnits i anläggning. 
Oftast rör det sig om fynd som påträffats i 
matjorden. 

Makrofossil Frön och frukter som t.ex. bevarats genom 
förkolning. 

Megalitgrav Gravanläggning bestående av gravkammare med 
väggar och tak av hällar eller block. Finns i flera 
typer: dös, gånggrift, hällkista. 

Osteologi Läran om ryggradsdjurens skelett, dvs. både djur 
och människor 

Pollenanalys Eller pollenstatistik. En paleobotanisk teknik med 
vilken man räknar pollenkorn i sediment och torv. 
Viktigt för studiet av växtlighet under olika 
perioder.  

RAÄ-nr Inventarienummer i Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister 

Röse Gravanläggning med markerat välvd profil, 
uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av 
sand eller jord 

Stensättning Gravöverbyggnad bestående av packad sten i ett 
fåtal lager, ofta flack. Olika former förekommer, 
t.ex. rund, kvadratisk, rektangulär eller 
skeppsformad.  

Stolphål Igenfyllt hål i marken där en trästolpe har stått. 
Ofta kan de knytas till långhuslämningar. 

Stridsyxekultur Stenålderskultur, ca 2800–2300 f.Kr. Förknippas 
traditionellt med boskapsskötsel och i viss mån av 
jordbruk 

Sökschakt Schakt som öppnas med grävmaskin, vanligen en 
skopbredd (1,6–1,8 m). Används främst i 
samband med arkeologisk utredning och syftar till 
att lokalisera och avgränsa fornlämning. 

TRB, Trattbägarkultur Stenålderskultur, ca 4000–2800 f.Kr. Förknippas 
traditionellt med jordbrukets introduktion i 
Sydskandinavien. Byggde bl.a. megalitgravar. 

Underlag (ibland alv, 
sterilen) 

Den del av markprofilen som ofta ligger direkt 
under matjorden, ibland även på större djup 
(under t.ex. kolluvium) 

Undersökningsplan Dokument som upprättas inför en arkeologisk 
undersökning och som ska godkännas av 
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Länsstyrelsen innan undersökningsstart. 
Undersökningsplanen anger bl.a. de 
vetenskapliga målen, de metoder och analyser 
som ska användas för att uppnå målen, hur 
undersökningen ska avrapporteras samt 
kostnaderna för undersökningen. 

Urnegrav Urna i keramik, trä eller näver med de rensade 
resterna efter ett gravbål; brända ben och brända 
eller obrända gravgåvor 

Utredningsobjekt Yta/ytor inom exploateringsområde som bedömts 
kunna innehålla fornlämning. Fastställs efter 
byråinventering och fältbesiktning av 
exploateringsområdet. 
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BILAGA 1. SCHAKTBESKRIVNING 

 

Id Beskrivning Area 

m 

Längd 

m 

Schakt 201 Flack åkermark. Ö-V riktning. Matjord 0,3 m, fossil matjord, mörkbrun sand, 0,2 m. Under denna finns några 
anläggningar, sannolikt gropar, ej undersökta. Lite slagen flinta i matjord. Alv: rödbrunfläckig lerig sand. 

78,8 4 

Schakt 240 Flack åkermark. Ö-V riktning. Matjord 0,3 m, i Ö delen fossil matjord, mörkbrun sand, 0,2 m. Alv rödbrun 

siltig sand. I V morän och sten, fossila matjorden upphör vid denna. Enstaka flintor i båda lagren, ett stolphål 
i V delen, ej undersökt. 

83 48 

Schakt 295 Svag sluttning mot Ö och S. N-S riktning. Matjord 0,3 m. I N delen fossil matjord, 0,1 m. Alv gulgrå siltig 

sand, lite morän. Åt S lerig alv. Inga anläggningar 

33,1 19 

Schakt 315 Svag sluttning mot Ö och S. N-S riktning. Matjord 0,3 m. Alv lerig i N, morän mot S. Flera blocklyft, lite 
slagen flint. I S delen en möjlig grop/ränna. 

50, 29 

Schakt 328 Flack åkermark i stigning åt väster. N-S riktning. Matjord 0,3. I S är alven morän/grus och stenlyft, i N hård 

siltig sand & lera. Två anläggningar; gropar/stolphål.  

80, 43 

Schakt 542 Svag östsluttning av moränhöjd. Ö-V riktning. Matjord 0,25 m i Ö & 0,4 i V. Enstaka flintavslag. Blocklyft 
och moränblandad sand som tätnar mot V. I Ö delen finns tre stolphål och gropar, delvis undersökta. 

120, 66 

Schakt 589 Lägsta partiet av svag sänka (äldre våtmarksfördjupning). N-S riktning. Matjord 0,4. Våtmarkslager/fossil 

matjord 0,2 m, vattenvittrad sten mot botten. Några gropar påträffades under våtmarkslagret, delvis 

undersökta. Alv lera, mot N går det mot silt. 

44,5 24 

Schakt 617 Flack åkermark i Ö, sluttar ned mot svag sänka i V (äldre våtmarksfördjupning). Både Ö-V och N-S riktning. 

Matjord 0,2–0,3. Finns flera kulturpåverkade lager inom västra delen av schaktet; överst L1484, ca 0,3 m, 

därunder L1480, ca 0,25 m, därunder L1445, ca 0,1-0,2 m. Det finns anläggningar i och under samt TRB 
keramik och flinta i alla lager. Några undersökta och daterade, anläggningar i L1484 daterades till 

senneolitikum respektive yngre bronsålder- äldre järnålder. En härd i Östra delen av schaktet, utanför lagren, 

daterades till romersk järnålder. Alv: lerig silt/sand. 

610,9 213,7 

Schakt 1033 Schaktet ligger i flack åkermark i Ö, sluttar i V delen mot S och en svag sänka (äldre våtmarksfördjupning). 

Både Ö-V och N-S riktning. Matjord 0,3 m. I stor del av schaktet finns en fossil matjord under matjorden, ca 

0,2 m. I NV delen finns under detta L1411, 0,12 m, och underst finns L2093, 0,12 m. I N är L2093 ljusare 
och mer kalkrikt, mot S torvigare och mörkare där ingår i våtmarkslager. Det finns anläggningar i alla lager, 

samt TRB keramik och flinta. I södra delen av schaktet, i botten av L2093, påträffades F78, en 

eldslagningssten från romersk järnålder. En del av anläggningarna undersökta och en daterad, en härd i L1411 
daterades till yngre bronsålder-äldre järnålder. Alven är mestadels grågul lerig sand. 

400,4 237,4 

Schakt 1527 Matjord 0,3 m. Fossil matjord, 0,2 m. Därunder L1445 0,1 m. Alven lerig sand. Inga synliga anläggningar. 34,6 18,2 

Schakt 1607 Matjord 0,35 m. I V delen mörkbrun fossil matjord 0,2 m. Därunder ljusbrun ngt lerig sand, enstaka slagna 
flintor och keramik i matjorden, sten- och blocklyft. Inga synliga anläggningar. 

51,8 31,3 

Schakt 1613 Matjord 0,25–0,3 m. Något sadelformad yta, östsluttning mellan moränhöjd och våtmark. Enstaka blocklyft. 

Flintavslag och träkol i matjord. Alv ljust grågul/rödbrunflammig siltig sand. Anläggningar i schaktets N del, 

stolphål, rännor och gropar. Inga helt tydliga strukturer bland dem, även om det tycktes finnas viss 

regelbundenhet, bland annat att några låg parvis. Några anläggningar undersöktes, de tycktes ganska likartade 

i form och fyllning. Makrofossilanalys gav dock ett klent resultat och 14C-analys visade på mesolitisk 

datering, 

289,5 91 

Schakt 1752 Matjord 0,2–0,25 m. Alv gulgrå sand. Sten- och blocklyft. Inga anläggningar. 43,1 14,3 

Schakt 1775 Matjord 0,3 m. Östsluttning av svag moränhöjd. Inom stor del av schaktet finns L1817, därunder fossil 

matjord L20010; utanför lagren finns stenig/grusig morän, markfasta block och naturlig flinta. Det finns 
anläggningar i L1817; en härdrad och en urnegrav daterade till romersk järnålder. I lagren påträffas slagen 

flinta och keramik. Anläggningar och lager tycks tydligt avgränsade till en tämligen stenfri yta i ett 

moränparti. 

211,2 89,2 

Schakt 1944 Matjord 0,3–0,35 m. Fossil matjord 0,2 m. Alv ljusbrun lerig sand. 37,9 23,5 

Schakt 1952 Matjord 0,3–0,35 m. I Ö delen finns därunder flammig gulbrun sand, 0,2 m dj, och under detta L1960, ca 0,3 

m.  

49,3 31 
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BILAGA 2. ANLÄGGNINGSLISTA 
nr Typ Und. % Dj m Br m Beskrivning Sot Kol 

1 Hydda 10 
  

Konstruktion bestående av A794, 1670, 1677, 1684, 1611, 200108 No Yes 

206 Grop 0 
   

No No 

214 Grop 0 
   

No No 

220 Grop 0 
   

No No 

226 Grop 0 
   

No No 

235 Grop 0 
   

No No 

289 Stolphål 0 
   

No No 

319 Grop 0 
   

No No 

334 Stenlyft 0 
   

No No 

339 Stolphål 0 
   

No No 

345 Grop 0 
   

No No 

383 Stolphål 50 0,12 0,22 Fyllning: Mörkbrun sand Yes No 

390 Stolphål 50 0,16 0,64 Fyllning: Mörkbrun sand Yes No 

397 Stenlyft 0 
   

No No 

404 Utgår 0 
   

No No 

410 Grop 0 
   

No No 

415 Utgår 0 
   

No No 

421 Stenlyft 0 
   

No No 

426 Ränna 0 
   

No No 

434 Stenlyft 0 
   

No No 

448 Grop 0 
   

No No 

455 Stolphål 0 
   

No No 

461 Stolphål 0 
   

No No 

467 Stolphål 50 0,7 0,34 Fyllning: Mörkbrun kompakt sand No No 

473 Stolphål 50 0,1 0,2 Fyllning: Mörkbrun siltig sand No No 

479 Ränna 0 
   

No No 

487 Stolphål 0 
   

No No 

506 Stolphål 0 
   

No No 

511 Grop 50 0,12 0,6 Fyllning: Gråbrun sand No No 

516 Stolphål 50 0,14 0,48 Fyllning: Mörkbrun sand No No 

522 Stolphål 50 0,24 0,45 Fyllning: Mörkbrun sand No No 

533 Grop 0 
   

No No 

538 Stolphål 0 
   

No No 

555 Stolphål 50 
 

0,36 Fyllning: Mörk gråbrun sand, stark. Spetsig botten No No 

569 Grop 0 
   

No No 

576 Stolphål 50 
 

0,5 Fyllning: Starkt mörkbrun sand Form: Flat botten No No 

593 Grop 0 
   

No No 

598 Grop 0 
   

No No 

603 Grop 50 0,3 0,82 Fyllning: Mörkbrun lerig sandig silt. Gropen har tydligt spetsig nedgrävning i 

botten. Har möjligen varit vattenfylld 

No No 

610 Stolphål 0 
   

No No 

661 Grop 0 
   

No No 

675 Grop 0 
   

No No 

688 Grop 0 
   

No No 

697 Härd 50 0,06 1,36 14C daterat hassel: 1728 +- 29 BP, kal dat 240–390. Fyllning: Lerig sotig mörkgrå 

sand, träkol.  

Yes Yes 

705 Grop 0 
   

No No 

711 Grop 0 
   

No No 

719 Grop 0 
   

No No 

735 Grop 0 
   

No No 

745 Grop 50 0,46 2,24 Fyllning: Översta lagret 2,2 m brett och 0,38 m djupt: Mörkt brungrå lerig sandig 

silt. Linser i botten av ljus sand - stått öppen? Därunder ljusgrå sand 0,06–0,18 m 
djupt och 2,2 m brett. Enstaka vattenvittrade 

No No 

762 Härd 50 0,2 1 14C daterad tallkvist: 2432 BP (+- 30), kal dat 750–400 f.Kr. Provet taget i det 

översta lagret med brandrester. Form: Rund, sluttande sidor och flat botten 
Fyllning: Överst tunt lager, 2–4 cm svart sotig sandig silt, mkt träkol, mkt 

brandrester Därunder svagt gråsvart sandig silt, inslag av träkol, flintavslag. En 

stor sten, 0,5 m, en medelstor 0,25 m Hela anläggningen ligger i ett neolitiskt 
lager, då kanterna nedåt var otydliga kan det inte uteslutas att det understa lagret 

endast är eldpåverkat och inte en nedgrävning  

Yes Yes 

770 Härd 50 0,1 0,6 Fyllning: Mörkbrun sotig sand, keramikskärvor. Diffus avgränsning nedåt. Yes No 

778 Stolphål 50 0,08 0,42 14C daterat björk: 3621 BP +-31, kal dat 2120–1890 f.Kr. Fyllning: Mörkgrå 
sotig siltig sand, träkol 

No Yes 

788 Stenlyft 0 
   

No No 

794 Grop 50 0,24 1,94 Fyllning: Mörkbrun sand, träkol och enstaka flintavslag. Del av konstruktion 

tillsammans med lager och stolphål 

No Yes 
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839 Stenpack

ning 

1 0,4 1,6 Fyllning: Stenar, mellan 0,1–0,45 m stora. Mestadels ca 0,15–0,2 och 0,3-0,4. Dessa 

låg i en sträng, cirka 1–1,6 m bred, med basen i det neolitiska lagret 1445. Det 

kringgärdades av L1484. Då ingen nedgrävning syntes i något av lagren tolkas 
stensträngen vara samtida med L1445. 

No No 

1300 Härd 50 0,18 1,16 Makrofossilprovet innehöll obestämt dåligt bevarat kol som ej kunde dateras. 

Fyllning: Gråbrun sandig silt, mkt sot och träkol, bränd & slagen flinta. Enstaka 
skörbrända stenar 

Yes Yes 

1309 Grop 0 
  

Fynd plockade i ytan. Fyllning Gråbrun sandig silt, vid provstick visade den sig vara 

0,2 m djup i mitten. 

No No 

1319 Stolphål 50 0,06 0,38 Ev botten av stolphål. Fyllning gråbrun sandig silt No No 

1326 Utgår 0 
   

No No 

1333 Stolphål 50 0,16 0,28 Fyllning: Gråbrun sandig silt No No 

1341 Stolphål 50 0,3 0,28 Fyllning: Gråbrun flammig sandig silt, blandat med lera No No 

1349 Utgår 0 
   

No No 

1356 Lager 0 
   

No No 

1370 Stolphål 0 
   

No No 

1377 Lager 0 
   

No No 

1386 Ränna 0 
   

No No 

1395 Stolphål 50 0,4 0,37 Flintorna som plockades i in från anläggningen har kastats. Fyllning: Gråbrun 

sandig silt 

No No 

1403 Stolphål 0 
   

No No 

1411 Lager 1 0,12 10 Mörkt gråbrun siltig sand. Sot. Ligger ovan kalkrikt våtmarkslager L 2093, som 
sedan mörknar mot S, och under fossil matjord 0,2 m. Härd i lagret dateras till y br 

– förrom. jä. 

Yes No 

1419 Härd 50 0,16 0,5 14C daterat hassel: 2442 +-30 BP, kal dat 760–400 f.Kr. I ytan rikligt av sot och 
träkol, mörkt gråbrun sandig silt. Ligger i L 411 

Yes Yes 

1425 Härd 50 0,22 0,6 Fyllning: Ett övre skikt med rikligt av sot och kol, mörkt gråbrun sandig silt. 

Därunder mörkgrå sandig silt. Ligger i L 1411 

Yes Yes 

1433 Härd 50 0,08 1,3 Fyllning: Gråbrun sand, sot och kol Yes Yes 

1439 Stolphål 0 
   

No No 

1445 Lager 1 0,1 26 Fyllning: Mörkt grå gråsvart sandig silt med inslag av träkol, sot och orangea 

lerfläckar, TRB-keramik. Den linjära stenkonstruktionen AO 839 tolkas vara 

samtida med lagret då det ligger med basen i det, och ingen nedgrävning syns.   

No Yes 

1480 Lager 1 0,28 10 Fyllning: Brungrå sandig silt, inslag av kalkprickar. No No 

1484 Lager 1 0,3 25 Fyllning: Gråbrun sandig silt, mkt slagen flinta. Den linjära stenkonstruktionen 

AO839 omgärdas av detta. Stolphål i lagret dateras till SN, härd till y br å. 

No No 

1536 Lager 0 
  

Fossil matjord, gråsvart smulig torr humös sand, ser ut som den är maskbearbetad, 
mkt organiskt material? 

No No 

1543 Stolphål 0 
   

No No 

1551 Grop 0 
   

No No 

1560 Grop 0 
   

No No 

1586 Stolphål 0 
   

No No 

1595 Grop 0 
   

No No 

1643 Grop 0 
   

No No 

1656 Stolphål 0 
   

No No 

1664 Sten 0 
   

No No 

1670 Stolphål 50 0,14 0,34 Fyllning: Gråbrun sand No No 

1677 Stolphål 50 0,14 0,24 Gråbrun sand No No 

1684 Stolphål 50 0,12 0,2 Fyllning: Gråbrun sand No No 

1691 Stolphål 50 0,06 0,12 Fyllning: Gråbrun sand No No 

1702 Grop 0 
   

No No 

1708 Stolphål 50 0,1 0,15 Fyllning: Brungrå sand No No 

1716 Ränna 50 0,22 0,7 Fyllning: Grå sand No No 

1739 Grop 20 0,34 0,8 14C daterat tallkvist: 8674 +- 36 BP, kal dat 7760–7590 f.Kr. Sannolikt trä från 
mesolitisk skogsbrand som kontaminerat provet Fyllning: Mörkgrå siltig sand. 

Avlång grop eller ränna 

No Yes 

1756 Stenlyft 0 
   

No No 
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1766 Stenlyft 0 
   

No No 

1808 Grav 10

0 

0,1 0,46 14C daterat bränt ben, 1801+- 29 BP, kal dat 130–330 f.Kr. Gravurnan framkom 

vid schaktning, den var skadad och endast botten av kärlet återstod. Kärlet innehöll 
brända ben av människa (minst ett barn) och djur, samt tre glassmältor. Kloss intill, 

hela vägen runt urnan, fanns jämnt utplacerade glassmältor. Ingen nedgrävning 

syntes kring detta. Förmodligen har den satts ned i en måttanpassad grop, och 
glassmältorna trycks ned runt om. Alternativt har kärl och glassmältor varit insvept 

i något material.  

No No 

1817 Lager 1 0,1 35 Ligger i en ngt skålad yta i moränparti på höjd. Fyllning: Gråbrun sand, slagen och 

bränd flinta. Påträffas direkt under matjorden, ovan fossil matjord med ung. samma 
utbredning. Härdar och grav finns i lagret, dateras till rom jä å. 

Yes No 

1837 Härd 20 0,3 2,1 Fyllning: Mörkt gråbrun sand. Skörbränd sten särskilt i södra delen, de uppfattades 

ligga i en grop. Anläggningen har plant sluttande sidor med en djupare grävd mitt 
där sidorna är mer branta. 

Yes Yes 

1843 Grop 0 
   

No No 

1851 Stolphål 50 0,1 0,38 Fyllning: Mörk gråbrun sand Form: Flat botten No No 

1859 Stolphål 50 0,21 0,34 Fyllning: Ljust gråbrun sand Form: Spetsig botten No No 

1868 Grop 50 0,12 0,46 Fyllning: Mörkt brun sand. Finns stenar några stenar i botten No No 

1877 Grop 50 0,08 0,62 Fyllning: Mörkbrun sand. Nedgrävd i lager 1817 No No 

1886 Lager 0 
   

No No 

1891 Härd 50 0,26 1,4 Fyllning: Svart sotig siltig sand, bränd flinta och skörbränd sten. Ligger i/under 

L1817. I västra kanten fanns en grop 0,2 m i diam fylld med obearbetade flintknutor. 

Yes Yes 

1901 Härd 0 
   

No No 

1907 Härd 50 0,3 1,6 14C daterat hassel: 1718 +- 29, kal dat 250–400 e.Kr. Fyllning: Överst grå sotig 
sand, bränd flinta. Därunder svart sotig sand och rikligt av träkol samt skörbrända 

stenar. 

Yes Yes 

1916 Härd 0 
   

No No 

1924 Härd 0 
   

No No 

1929 Härd 0 
   

No No 

1935 Utgår 0 
   

No No 

1948 Lager 0 0,15 
 

Fossil k-påverkad matjord, gråsvart lerig sand, vattenvittrad sten. Ev samma som 

L1411. Ligger ovan lager grå lerig sand, ev samma som N delen av L 2093. 

No No 

1960 Lager 0 0,3 
 

Gråsvart torvig lera, rikligt av vattenvittrad sten. ev samma som 2093. Oklart djup, 

minst 0,3 m. 

No No 

1987 Ränna 0 
   

No No 

2071 Grop 0 
   

No No 

2093 Lager 0 0,25 
 

Fossil matjord/våtmarkslager. Mörkt gråbrun, humös lerig sand, särskilt i södra 
delen är det är torvigt och lerigt. Lagret ljusnar mot N, där det tycks vara mer 

kalkrikt. Innehåller vattenvittrad sten och flinta. 

No No 

2100 Lager 0 
  

Mörkbrun lerig sand. Okänt djup. No No 

2103 Grop 0 
   

No No 

2111 Lager 1 0,2 
 

Fossil matjord, gråbrun ngt humös lerig sand No No 

2121 Lager 0 0,2 
 

Fossil matjord, mörkbrun sand, upphör invid morän i V. No No 

200 

108 

Lager 0 
  

Mörkbrun sand, träkol och enstaka flintavslag. Del av konstruktion tillsammans 

med grop 794 samt stolphål. 794 och 200 108 har samma karaktär. 

No No 

200 

110 

Lager 0 0,3 
 

Fossil kulturpåverkad matjord, utbredning oviss men ungefär samma som L1817, 
som ligger över. Även djupet oklart, tycks vara upp emot 0,3 m. Ljust gråbrun sand, 

slagen och bränd flinta.  

No No 
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BILAGA 3. PROVLISTA 
 

Idnr Prov Typ Beskrivning Skickat till Anl 

1507 1 Miljöprov Makro: Ek, obest. kol. Liten vattensnäcka Arkeologikonsult 1445 

1508 2 Miljöprov Makro: Björk, obest., kol, musselskal, vattensnäckor. Arkeologikonsult 1445 

1510 3 Miljöprov Makro: Ek, tall, obest. kol, 14C: tallkvist, 2432+-30 BP (Ua-61410) Arkeologikonsult, Ångströmslab 762 

1511 4 Miljöprov 
  

770 

1525 5 Miljöprov Makro: Tall, obest. kol Arkeologikonsult 745 

1571 6 Miljöprov Makro: Ek Arkeologikonsult 1445 

1572 7 Miljöprov Makro: Björk, tall, obest. kol Arkeologikonsult 1480 

1573 8 Miljöprov Makro: Ek, obest. kol Arkeologikonsult 1484 

1580 9 Miljöprov Makro: Björk, tall, obest. kol. Benfragm. 14C daterat: Björk: 3621 +-
31 BP (Ua-61411) 

Arkeologikonsult, Ångströmslab 778 

1583 10 Miljöprov 
  

697 

1697 11 Miljöprov Makro: Tall Arkeoloigkonsult 794 

1797 12 Miljöprov Makro: Obest. kol, torvfragment. 14C: Obest. kol: ej daterbart. Arkeologikonsult, Ångströmslab 1300 

1802 13 Miljöprov 
  

1395 

1803 14 Miljöprov Makro: - Arkeologikonsult 1341 

1804 15 Miljöprov 
  

1333 

1966 16 Miljöprov Makro: Björk, ek, hassel, obest. kol. 14C: Hassel; 2 442+-30 BP (Ua-
61412) 

Arkeologikonsult, Ångströmslab 1419 

1967 17 Miljöprov Makro: Björk, ek, tall, obest. kol. Arkeologikonsult 1425 

1968 18 Miljöprov 
  

1433 

1978 19 Miljöprov Makro: Ek, obest. kol Arkeologikonsult 1595 

1979 20 Miljöprov 
  

383 

1980 21 Miljöprov 
  

390 

1981 22 Miljöprov Makro: Tall, obest. kol. 14C daterat tallkvist: 8674 +- 36 BP (Ua-
61413) 

Arkeologikonsult, Ångströmslab 1739 

1986 23 Miljöprov 
  

415 

2006 24 Miljöprov Makro: Obest. kol Arkeologikonsult 1716 

2009 25 Miljöprov 
  

516 

2010 26 Miljöprov 
  

522 

2060 27 Miljöprov 
  

1808 

2061 28 Miljöprov 
  

1808 

2062 29 Miljöprov Makro: - Arkeologikonsult 1837 

2063 30 Miljöprov Makro: Ekkvist Arkeologikonsult 1891 

2064 31 Miljöprov Makro: Hassel, obest. kol. 14C daterat hassel: 1718 +- 29 BP (Ua-
61414) 

Arkeologikonsult, Ångströmslab 1907 

2090 32 Miljöprov 
  

603 

200071 33 br 
ben 

Kolprov 14C-daterat bränt ben från urnegrav: 1801 +-29 BP. (Ua-61209) Ångströmslab 1808 

200072 34 Kolprov Vedart: Björk, ek, hassel, tall.14C daterat hassel: 1728 +- 29 BP (Ua-
61415) 

Arkeologikonsult, Ångströmslab 697 
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BILAGA 4. FYNDTABELL 

 
Fnr  Material Sakord Antal Vikt Beskrivning Anmärkning Ark obj Fyndenh 

1 Flinta Avslag 1 41 
  

383 
 

2 Flinta Övrig flinta 2 7 
  

383 
 

3 Flinta Avslag 1 4 
   

674 

4 Flinta Avslag 1 48 
   

674 

5 Flinta Skrapa (avslag) 1 49 
   

687 

6 Flinta Avslag 1 13 
 

Senon 697 
 

7 Flinta Skrapa (avslag) 1 24 
 

Oläsbar kommentar på påsen 729 

8 Flinta Avslag 1 3 
   

734 

9 Flinta Sidofragment (av 
kärna) 

1 60 
 

Kan vara från en 2-sidig yxa 
 

734 

10 Flinta Avslag 1 4 
   

744 

11 Flinta Avslag 1 13 
   

744 

12 Flinta Avslag 1 6 
   

744 

13 Flinta Avslag 1 9 
  

745 
 

14 Flinta Avslag 1 10 
   

761 

15 Flinta Plattf.uppfriskn.avslag 1 292 
   

761 

16 Flinta Avslag 1 6 
 

L2 762 
 

17 Flinta Övrig flinta 2 3 
 

L2 762 
 

18 Flinta Avslag 3 15 
   

785 

19 Flinta Avslag 3 21 
   

785 

20 Flinta Avslag 1 9 
 

i ytan 
 

786 

21 Flinta Avslag 2 35 
 

1 i senonflinta 794 
 

22 Flinta Avslag 1 33 
   

1023 

23 Flinta Övrig kärna 1 81 
   

1023 

24 Flinta Knacksten 1 338 
   

1023 

25 Flinta Avslag 1 56 
   

1027 

26 Flinta Atypisk skrapa 
(avslag) 

1 172 
   

1027 

27 Flinta Avslag 8 103 
 

1 senonflinta 
 

1031 

28 Flinta Övrig flinta 5 25 
   

1031 

29 Flinta Avslag 4 55 
  

1300 
 

30 Flinta Övrig flinta 88 81 
  

1300 
 

31 Flinta Avslag 2 13 
  

1356 
 

32 Flinta Skrapa (avslag) 1 52 
  

1356 
 

33 Flinta Avslag 1 17 
   

1385 

34 Flinta Avslag 1 15 
  

1419 
 

35 Flinta Avslag 1 4 
  

1425 
 

36 Flinta Övrig flinta 11 9 
  

1425 
 

37 Flinta Plattformskärna 2 557 
   

759 

38 Flinta Avslag 5 26 
   

1509 

39 Flinta Avslag 1 21 
   

1509 

40 Flinta Avslag 9 101 
   

1512 

41 Flinta Avslag 1 23 
   

1512 

42 Flinta Övrig flinta 3 9 
   

1512 

43 Flinta Avslag 6 31 
   

1513 

44 Flinta Övrig flinta 2 10 
   

1513 

45 Flinta Avslag 8 230 
   

1514 

46 Flinta Sidofragment (av 
kärna) 

1 15 
 

Senonflinta 
 

1514 

47 Flinta Avslag 4 5 
 

Samtliga senonflinta 1739 
 

48 Flinta Knacksten 1 343 
  

1739 
 

49 Flinta Avslag 1 17 
   

1800 

50 Flinta Avslag 1 71 
   

1800 

51 Flinta Övrig flinta 1 17 
   

1800 

52 Flinta Avslag 2 17 
   

1801 

53 Flinta Avslag 3 23 
   

1805 

54 Flinta Sidofragment (av 
kärna) 

1 17 
   

1805 

55 Flinta Övrig flinta 1 1 
   

1805 

56 Flinta Avslag 1 7 
  

1837 
 

57 Flinta Avslag 5 14 
  

1891 
 

58 Flinta Övrig flinta 19 190 
  

1891 
 

59 Flinta Övrig flinta 6 75 
  

1907 
 

60 Flinta Avslag 2 37 
   

1943 

61 Flinta Övrig flinta 1 35 
   

1943 

62 Flinta Avslag 3 24 
 

1 senonflinta, i ytan 
 

1964 

63 Flinta Skrapa (avslag) 1 63 
   

1964 

64 Flinta Övrig flinta 1 1 
   

1964 

65 Flinta Avslag 6 56 
 

I ytan 
 

1965 

66 Flinta Avslag 1 33 
 

I ytan 
 

1965 

67 Flinta Avslag 1 30 
   

1984 

68 Flinta Avslag 2 99 
   

1985 
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69 Flinta Avslag 1 6 

   
2005 

70 Flinta Avslag 1 1 
 

Senonflinta 
 

2005 

71 Keramik Kärl 1 14 Obestämd kärldel, grovmagrat gods. 
 

787 

72 Keramik Kärl 3 14 Tre små skärvor. Två obestämd kärldel. En skärva, övergång hals/skuldra. 1612 

73 Keramik Kärl 4 14 Fyra små skärvor, obestämd kärldel, varav två spjälkade. 770 
 

74 Keramik Kärl 2 8 Två skärvor, obestämd kärldel, varav en större med grov magring. 1020 

75 Keramik Kärl 2 12 Två skärvor, okänd kärldel. Spjälkade och sekundärbrända. 1032 

76 Keramik Kärl 1 18 Troligen en bukskärva. 
 

777 

77 Keramik Kärl 1 12 Mynningsskärva, odekorerad. 
 

1024 

78 Kvartsit Eldslagningssten 1 397 Rund, flat kvartsit. 80 mm i diameter, 45 mm tjock. 
Tillknackad runt kortsidan, vissa eldslagningsspår på ena 
flatsidan. 

Ca 200 e.v.t. 
 

1026 

79 Keramik Kärl 1 32 trolig hals/buksskärva, grov magring. Två skärvor med passning, 
nytt brott 

1021 

80 Keramik Kärl 1 15 Bukskärva med övergång mot hal. Fimagrad. 1836 

81 Keramik Kärl 5 20 Fem spjälkade skärvor. Obestämd kärldel. Grovmagrade. 1029 

82 Keramik Kärl 5 20 Obestämd kärldel. Grovmagrade. 
 

1031 

83 Keramik Kärl 0 56 Ytfynd. Till största delen små fragment, ej räknade. 1309 
 

84 Keramik Kärl 1 2 Ytfynd. Mynningsskärva, odekorerad. 1309 
 

85 Keramik Kärl 4 10 Ytfynd. Skärvorna har dekor i form av parallella linjer. En lite större skärva 
kommer från en skuldra där linjerna troligen börjar på bukens översta del och 
löper lodrät ner över buken. Övriga små skärvor kan inte bestämmas till kärldel 
men det är troligt attd et rör sig om bukfragment. 

1309 
 

86 Keramik Kärl 1 6 Ytfynd. Skärva, okänd kärldel, med fyra enkla intryck. 1309 
 

87 Keramik Kärl 5 47 Tre skärvor, obestämd kärldel. En halsskärva och en bukskärva som kan komma från samma 
kärl. Skärvorna är grovmagrade. 

1518 

88 Keramik Kärl 10 54 En stor odekorerad buk-/halsskärva, grovmagrad. I övrigt 
mindre och till stor del spjälkade skärvor. 

sektion i S-del 1445 
 

89 Keramik Kärl 2 9 Två små skärvor med parallella linjer, troligen bukskärvor. Sektion i S-del 1445 
 

90 Keramik Kärl 11 46 Överlag grovmagrade skärvor. Tre buksskärvor, en möjlig halsskärva, resterande 
okänd kärldel. 

778 
 

91 Keramik Kärl 2 7 En av skärvorna har parallella streck. Kärldelar obestämda men streckdekorerade skärvan är 
sannolikt från buken. 

838 

92 Keramik Kärl 1 9 Skuldra (hals- övre del av buk) med parallella lodräta streck ned över buken. 1028 

93 Keramik Kärl 2 10 Två små skärvor varav en med parallella streck. Troligen en buksskärva. 1506 

94 Keramik Kärl 3 34 Tre grovmagrade bukskärvor. Alla tre har parallella, lodräta streck. Alla tre bedöms komma 
från samma kärl. 

1022 

95 Keramik Kärl 2 8 Två grovmagrade skärvor vara en spjälkad. Okänd kärldel. 1025 

96 Keramik Kärl 1 41 Bukskärva, grovmagrad. Parallella, lodräta streck över hela skärvan. 1025 

97 Keramik Kärl 1 203 Botten av gravurna, ett större fragment och många små. Innehöll brända  
ben och glassmältor, omgavs av glassmältor från en glasbägare (Fnr 98)                      1808 

2050 

98 Glas Bägare 14 75 Glasmältor i och kring gravurna (Fnr 97) Glassmältor 1808 2050 

 
Fyndlista för benmaterial se bilaga 5, ”Osteologisk analys”. 

  



42 

 
 
 

BILAGA 5. OSTEOLOGISK ANALYS 

Inledning 
Detta är en översiktlig analys av utvalt material från förundersökningen. Vid analysen lades 
tiden främst på graven, A1808, med syfte att värdera dess vetenskapliga potential inför 
eventuell fortsatta undersökningar.  

Närvarande vid utgrävningen var osteolog fil dr Stella Macheridis som gjorde 
fältobservationer. Analys och rapport är författad av osteolog fil dr Helene Wilhelmson. 

 

Metod 
Osteologiska metoder och terminologi skiljer sig åt mellan brända och obrända ben. I 

detta material var fokus på de brända benen varför en sammanställning gällande generellt 
för brända ben följer nedan. Artsbedömningar har gjorts med hjälp av Sydsvensk Arkeologi 
AB’s osteologiska referenssamling.  

Ben från människa och djur tycks påverkas på liknande sätt av bränning (se t.ex. 
Whyte 2001) varför de bör analyseras efter samma kriterier. Många fragment från 
arkeologiska kontexter är också svåra att konklusivt identifiera till art eller ens om 
det är människa eller djur pga. sin blygsamma storlek och då morfologin kan 
förvrängas vid bränningen. Det finns ett antal tafonomiska karaktärer som kan 
undersökas för att få ut mer information, inte bara kring bränningsprocessen, utan 
även händelserna innan och efter denna. Exempelvis kan skärmärken som 
åsamkats innan bränningen iakttas också på brända ben.  

Den mest uppenbara förändringen av benen efter eldpåverkan är ytans 
färgförändring som skiljer sig från obrända ben. Även sprickbildning orsakad av 
värmen följer specifika mönster som inte förekommer på motsvarande sätt på 
obrända ben. I denna analys undersöktes ytans färg, före (för förekomst av sot) och 
efter tvätt, samt om det fanns passning mellan fragment som fragmenterats som en 
del av bränningsprocessen. Om sådan passning påträffas kan detta indikera att 
benen inte nödvändigtvis flyttats från bränningsplatsen (härd, bål eller liknande) 
där de fragmenterades, dvs. att det sannolikt kan vara en primär deposition.   

Graden av färgförändring av brända ben avslöjar något om hur mycket 
organiskt material som försvunnit ur benet (såväl som inom benets olika delar), och 
är således en indikation på vilken värmegrad det utsatts för. Inom arkeologin och 
rättsmedicin översätts färgen ofta till specifika temperaturer (t.ex. Shipman et al. 
1984:311; Lyman 1994:386, se även Devlin & Hermann 2015: 121ff). Här har 
färgförändring inte registrerats i detalj utan anges bara överskådligt i texten 

Vittring (om benets yta har behållit tydlig morfologi eller slitits ner; jämför 
exempelvis Behrenmeyer 1978) samt sprickbildning har inte registrerats i detalj för 
enskilda fragment eller kategorier utan kommer bara att diskuteras i generella drag. 
Vittring kan indikera om benen legat öppet, inte skyddat exempelvis i en urna eller 
täckts över direkt efter bränning, och därmed utsatts för väder, vind såväl som 
direkt eller indirekt påverkan av djur eller människa. Detta anges ofta i 
animalosteologiska analyser men mer sällan i humanosteologiska sammanhang. 

Sprickbildning har inte registrerats i detalj pga tidsbrist men generella drag 
noterades såsom om longitudinella och transversala (raka eller bjöda) sprickor var 
vanligt förekommande såsom är karaktäristiskt för brända ben. Longitudinell 
sprickbildning (i benets, och kollagenfibrernas längdaxel) förekommer så väl på bränt 
som obränt ben men är särskilt vanligt och karaktäristiskt förekommande på bränt 
ben (t.ex. Asmussen 2009: 529) i kombination med andra sprickformer. Transversal 
rak sprickbildning har skett mot benets längdriktning och korsar kollagenfibrerna. På 
bränt ben förekommer dessa ofta i etapper och utgående från en longitudinell 
spricka (t.ex. Asmussen 2009:529). Transversal böjd sprickbildning förekommer under 
många namn i humanosteologisk litteratur, t.ex. som ”curved transversal fractures”, 
”curvilinear” eller ”thumbnail fracture pattern”. Denna typ av sprickbildning skiljer 
sig från transversala raka sprickor i sin tydligt rundade form. Traditionellt anges 
denna specifika sprickningsform som förekommande enbart i experiment där ben 
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med mjukvävnad bränts (t.ex. Symes et al. 2008:43). Väldigt ofta anges därför 
förekomsten av denna typ av sprickor som indikation på att en kropp har bränts 
(Ward & Tayles 2015: 390). Detta har ifrågasatts då man vid bränningen av ”torra” 
människoben, dvs. på ben helt utan mjukvävnad, ändå observerat en hög 
förekomst av dessa sprickor (Gonçalves et al. 2011). I dagens forskningläge måste 
vi således förhålla oss till att transversala böjda sprickor kan uppkomma vid 
bränning av såväl helt skeletterade ben som ben med mjukvävnad. Det har 
föreslagits att djupare sprickbildning specifikt kan vara en indikator på bränning av 
ben med mjukdelar (t.ex. Bontrager & Nawrocki 2015) men detta behöver 
utvärderas och valideras med ytterligare experiment. 

Förutom sprickbildning och färgförändring är skevning och böjning, sk warping, 
mycket vanligt förekommande på brända ben och speciellt tunna, eller långa, 
rörformade ben. Det är ett resultat av den stora krympning av benen som sker 
under bränningsprocessen. Krympningen varierar med temperatur och mellan 
olika ben, ner mot 15% eller ännu mer,  men också med tex ålder och patologi 
(osteoporos) (Van Vark 1970; Shipman et al. 1984; McKinley & Bond 2001). 
Warping förekommer vanligen alltid i kombination med sprickbildningar beskrivna 
ovan vilket möjligen skulle kunna vara en förändring som krävs för att medge 
böjning av större fragment (t.ex. Gonçalves et al. 2011: 1309). Det är sällan möjligt 
att identifiera warping på små benfragment och en frånvaro av detta i ett hårt bränt 
och mycket fragmenterat material är därför inte anmärkningsvärt, däremot om 
större fragment finns tillgängliga också. Warping har liksom har liksom transversal 
böjd sprickbildning tidigare specifikt antagits ange att benet bränts med mjukdelar 
kvar. Samma studie som motbevisade att transversal böjd sprickbildning var unikt 
för bränning av kroppar med mjukvävnad kvar kunde även dra samma slutsats för 
warping (Gonçalves et al .2011).  

 

A1808, graven 
Benens fragmenteringsgrad varierade från minimala fnyk till ca 1,5 cm men det mesta var 
bara någon mm stora och kraftigt fragmenterat. Sot förekom inte på benen, bara 
brunfärgning och de tvättades inte närmare för analysen. Materialet kunde delas in i två 
olika bränningsmönster, A och B. Samtliga ben i anläggningen var uppenbart brända.  

I grupp A ingår de ben som var kalcinerat (matt helvittvitt) med sk sandwich effekt 
(färgskiftning pga bränningsgrad, från vitt ytterst, grått, och sedan blått eller svart innerst) 
vilket indikerar en ofullständig bränning. Dessa fragment var även ofta rundade i kanterna 
och hade en mjukare yta och kan ha utsatts för större slitage än resterande ben. I kontrast 
var benen i grupp B jämnt genombrända och vita men hade mindre slitna brottytor och 
ytor trots att det generellt var mycket tunna och sköra typer av ben. Båda dessa faktorer, 
slitage och bränningsgrad, är av intresse att undersöka vidare vid analys i liknande 
anläggningar, skulle sådana påträffas vid eventuella fortsatta undersökningar, för att bättre 
förstå brännings-och gravprocessen.  

 

Bengrupp A, människa/djur 
I grupp A förekom främst mycket små och longitudinellt såväl som transversalt spruckna 
fragment av rörben. Dessa är svåra att bestämma närmare än människa/djur.  Antingen 
hade ett fragment i denna grupp en annan färg än vitt (dvs, grå, svart, blå eller 
kombinationer av dessa) eller så uppvisade de flera färger förutom vitt. Färgvariationen 
visar att benet är ofullständigt bränt och således av intresse för att förstå 
bränningsprocessen och benens tafonomiska historia. I övrigt var dessa benen generellt lätt 
slitna i sina brottyor, i kontrast till benen i grupp B, vilket kan indikera en annan behandling 
av dessa dessutom även efter bränningen.  
Total vikt var 1,62g.  
 

Bengrupp B, människa och djur 
I denna grupp fanns väl brända fullt kalcinerade ben utan tecken på sandwich-
effekt eller liknande färgskiftningar. Denna grupp var den klart dominerande 
andelen av benen i anläggningen, både vikt och volymmässigt.  
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Vikt, människa. 5,04g. 
Vikt, människa/djur 6,03g 
 

Människa 
Bevaringen var anmärkningsvärt god. Mycket ömtåliga skelettdelar såsom ledändar med 
metafys-yta (tillväxtzonen hos barn) fanns bevarat liksom spongiost ben (den ömtåliga nät-
strukturen som finns inne i leder, kotor mm). På rörbenen är bevaringen av själva ändens 
yta (mot epifysen) påtagligt god men även utmed rörbenets ändar är det tunnare benet med 
typiska striationer fortfarande tydligt. Då det rör sig om en ung individ med mindre 
mineraliserad benmassa är detta särskilt notabelt. Det tyder på en skyddad 
deponeringsmiljö, såsom ett kärl, och endast kortvarig exponering för elementen efter 
bränningen. Trots att rörbenet var mycket tunt kunde två fragment pusslas samman vilket 
också är en tydlig indikation på mindre omrörning/hantering av benen och en skyddande 
miljö.  

Förutom rörben, viilka ej var identfierbara till element, fanns också ett mindre fragment 
av kraniet (occipitale). Detta är också troligen från en relativt ung individ då det är tunt. Ett 
annat fragment skulle möjligen kunna vara en kotkropp till en av de nedre halskotorna 
(cervicale) hos ett barn men är mycket litet och skört varför bedömningen blir med viss 
reservation.  

Det är notabelt att det är så lite kraniefragment. Det brukar vara en dominerande del av 
de identifierbara benen i kompletta gravar, även av unga individer och även de där 
bevaringen är dålig. Att även tandanlag och/eller -rötter dessutom saknas är ytterligare 
anmärkingsvärt. Specifikt dessa typer av skelettvävnad (skalle, tandanlag och-rötter) motstår 
bränning väl och är dessutom förhållandevis enkla att identifiera även i betydligt mer 
fragmenterade material än detta. Bristen på dessa vävnander kan tas som en indikation på 
att graven är inkomplett. Speciellt då bevaringen av mycket skörare ben än dessa dessutom 
var så väldigt god.  

Då de flesta rörbensfragment inte kan bedömas till element, eller ens som stort (t.ex. 
lårbenet) eller litet rörben (t.ex. ett mellanhandsben), är det svårt att avgöra MNI (minsta 
antal individer). Mindre benfragment är svåra att klassificera som vuxen eller barn och det 
kan också finnas viss överlapping hos en individ då mineraliseringen löper olika fort i olika 
element. Det rör sig dock om minst ett barn vars ålder desvärre inte går att bedöma mer 
precist än så. 

 Då bevaringen är så väldigt god är det sannolikt att materialet endast utgör en mindre 
del av en grav. Det kan exempelvis motsvara innehållet i botten av ett gravkärl, vilket även 
var den arkeologiska och osteologiska tolkningen vid utgrävningen i fält. Ett benfragment 
valdes ut för 14C-analys. 

 

Djur 
Det största fragmentet i hela bensamlingen har en extrem vridning och sk. thumbnail-
mönster i sprickbildningen. Detta är förmodligen en del av revben (inklusive caput) från ett 
större djur, troligen en herbivor såsom exempelvis nöt, häst eller hjort. Vikt 3,90g.  
 

Övriga anläggningar/benfynd 
I övriga arkeologiska objekt påträffades endast obrända ben. Benen kommer främst från 
djur och har skiftande bevaring och tafonomisk kontext. Analysen här är översiktlig och 
presenteras främst i tabellform nedan då den mesta tiden prioriterades till att läggas på 
graven.  

Endast tamdjur kunde beläggas i anläggningar men det mesta var obestämbart till art 
och kraftigt fragmenterat. Många ben uppvisade en typisk våtmarks-relaterad bevaring med 
kraftig påverkan av bla järn som lagrats in inuti benet eller/och på ytan. Dessa ben lämpar 
sig generellt sällan för exempelvis 14C-analys då analys då den organiska komponenten 
(kollagen) ofta ersatts med mineral (järn i detta fall). Ett labb som först kontrollerar 
kollagenets kvalité innan försök till analys görs är att föredra om 14C-analys ska utföras.  
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Anläggning Benidentitet/ 
motsvarande 

Typ Art,  
människa/ 
djur 

Anmärkning Vikt (g) 

AL 1817  FB 1890 spongiosa Djur? eroderat 1,83 

AL 1445  FB 760 Rörben  djur Rostinfärgning/järninlagring  i benet 4,02 

AL 1445  FB 1030. Rörben, obestämt. Rostinfärgning/järninlagring  i benet 0,35 

AL1356.  I ytan. Tand 
emaljfragment. 

Ovis 
aries/Capra 
hircus  
Får/get. 

  1,05 

AL 1445  sektion i 
Sdel. 

rörben, djur, Rostinfärgning/järninlagring  i benet, eroderat 9,19 

AL 1484  FB 1514 rörben, djur, Rostinfärgning/järninlagring  i benet, eroderat 8,4 

AL 1484  FB 1517 Revben, 
Costae 

mellanstort 
djur, troligen 
ovis/capra 
eller Sus 

  3,17 

AL 1484  FB 1517 Radius dxt stort djur Bos taurus, nöt? 17,46 

AL 1484  FB 1517 rörben Djur/obestämt   4,15  
AL 1484  F 785 rörben obestämt. blågrå; sandwich effekt 0,08 

FF1513 rörben djur väldigt lite bränt (mörkbrunt) 1,08 

AL 1484  F1031 rörben obestämt. vitt, bränt kalcinerat 0,14 

FF1512 rörben obestämt. gråbränt 0,35  
FF1512 rörben djur  Brunaktigt, rundade brottytor (kokt? Stekt?), svagt bränt 0,4 

L2 AH 762 rörben djur obränt, eroderat 2,94 

AA1808 
 

revben? djur nöt, häst, hjort? Gjort 14C 3,9  

AA1808 grupp B rörben människa människa 5,04  
grupp B rörben obestämt. människa/djur 6,03  
grupp A rörben obestämt. människa/djur 1,62 
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BILAGA 6. FLINTANALYS. 

Bedömning av flintmaterial från Hammar 8:127, 180057 
Av Karina Hammarstrand Dehman, februari 2019 
 
Flintan grundregistrerades utifrån ett sorteringsschema utarbetad inom Malmö 
Museer (Högberg m.fl. 2000). Flintan har analyserats avseende datering, teknik och 
produktionsinriktning (hushållsproduktion eller specialiserad). Analysen bygger på 
publicerade genomgångar där olika teknologiska faktorer i flintmaterial har 
studerats (Högberg 2001; 2009; Knarrström 2001). Analysen baseras också på 
tidigare erfarenhet av att ha arbetat med liknande flintmaterial. 

Både flinta i Kristianstadflinta och Sydskandinavisk senonflinta förekommer i 
materialet från Hammar 8:127. Men störst är materialet slaget i den lokala 
Kristianstadflintan. Likaså är den största delen av flintmaterialet patinerat. En del 
av flintorna har en annan typ av patinering på vissa ytor, vilket indikerar att man 
har använt flinta från moränen i området. Den Sydskandinaviska senonflintan 
förekommer inte lokalt, utan hittas på närmsta håll i sydvästra delen av Skåne 
(Högberg & Olausson 2007). 

De flesta flintorna är slagna i hård teknik med knacksten, men hornklubba har 
även använts i undantagsfall. Avslagen är slagna i god teknik med välformade 
avspaltningsytor och i många fall plattformspreparering. Endast 
hushållsproduktion av avslag som har kunnat användas som de är eller omarbetas 
till redskap, har kunnat spåras i materialet. Fynd av kärnor och sidofragment (av 
kärnor) visar att man har slagit flinta på platsen. Materialet är enhetligt, men det går 
inte att bedöma om det är producerat under kort eller lång tid utifrån materialets 
sammansättning.  

De enda typerna av typologiskt bestämda redskap som finns i materialet är 
skrapor och knackstenar. Var föremålen kommer i förhållande till våtmarken, har 
jag inte tittat på. Dock så är det inte ovanligt att skrapor under neolitikum 
förekommer i rituella depositioner. På exempelvis platsen Stävie 21 påträffades en 
tidigneolitisk grop med 95 skrapor tillsammans med keramikkärl (Knarrström 
2000). I Hindbygårdens offerkärr var skraporna en av de mest förekomna 
flintföremålen (Berggren 2007).   

Flintan kan dateras till neolitikum/äldre bronsålder utifrån den teknik som den 
är slagen i. 
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BILAGA 7. GLASKONSERVERING 

 
 
 
 

  

Glas inifrån urnan efter 
konservering. 

Glas runt urnan efter 
konservering 
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BILAGA 8. MAKROFOSSIL- OCH 
VEDARTSANALYS 
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BILAGA 9. 14C-ANALYS A1808, URNEGRAV 
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BILAGA 10. 14C-ANALYS 
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BILAGA 11. PLANRITNINGAR OMRÅDE A-C 
Område A  
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Område B 
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Område C 
 

  



60 

 
 
 

Område C 
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Område C 
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Område C, hydda 1. 
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Område C. Stenkonstruktion invid våtmark 
 

 
 
 
 
 
 
 



64 

 
 
 

BILAGA 12. KERAMIKANALYS 

Bedömning av keramikmaterialet från Hammar 8:127, 180057 
Av Kristian Brink, juli 2019 
 
Genomgången av keramikmaterialet från Hammar 8:127 syftade till en översiktlig 
bedömning av datering. Genomgången omfattade samtligt keramikmaterial med 
undantag av gravurnan från A1808 som bedömdes av Tony Björk (bilaga 13, fnr 
97). Dekoren utgör utgångspunkt i bedömningen av keramikens datering. 
Keramiken har beskrivits och bedömts med utgångspunkt i Keramik i Sydsverige 
(Lindahl m.fl. 2002). Beskrivningarna har förts in under respektive fyndpost i 
Intrasisprojektet. I tabellen nedan redovisas den dekorerade keramiken.  
 
Keramikmaterialet som helhet består av totalt 70 skärvor (en fyndpost med mycket 
små fragment ej inräknat) med en vikt av 518 g. Medelvikt per skärva uppgår till 
7,4 g vilket är en relativt hög fragmenteringsgrad.  
 
Dekortyp domineras av bukstreck (lodräta) vilket ger en datering till tidigneolitikum 
II-mellanneolitikum II för detta material (Lindahl m.fl. 2002:59ff; Lagergren-
Olsson 2003:198, 201ff; Rostoványi 2007:73). Huvuddelen av det odekorerade 
materialet är mer svårbedömt ur dateringshänseende och får klassas som 
förhistorisk (genomgången har gjorts oberoende av kunskap om eventuella 14C-
dateringar eller dateringar av andra fyndkategorier). Även kärltyper är svårbedömt, 
men trattbägare antas finnas i materialet genom förekomsten av 
bukstrecksornamentik.  
 

Kontext Dekorerad keramik Datering 

F1025 -Bukskärva. Parallella, lodräta streck över hela skärvan. Tidigneolitikum II-
mellanneolitikum II. 

A1309 -Skärvor med dekor i form av parallella linjer. En lite 
större skärva kommer från en skuldra där linjerna troligen 
börjar på bukens översta del och löper lodrät ner över 
buken. 
-Skärva, okänd kärldel, med fyra enkla intryck. 

Tidigneolitikum II-
mellanneolitikum II. 

A1377 -Tre grovmagrade bukskärvor. Alla tre har parallella, 
lodräta streck. Alla tre bedöms komma från samma kärl. 

Tidigneolitikum II-
mellanneolitikum II. 

A1445 -Två små skärvor med parallella linjer, troligen 
bukskärvor. 
-Skuldra (hals-, övre del av buk) med parallella lodräta 
streck ned över buken. 
-Två små skärvor varav en med parallella streck. Troligen 
en bukskärva. 

Tidigneolitikum II-
mellanneolitikum II. 

A1484 -En skärva har parallella streck. Kärldel obestämd, men 
streckdekoren sitter sannolikt på buken. 

Tidigneolitikum II-
mellanneolitikum II. 
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BILAGA 13. KERAMIKANALYS F 97 
Bedömning av keramik från urnegrav A1808, F 97, FU Hammar 8:127 

Av Tony Björk, Sydsvensk Arkeologi AB februari 2019 
 

Kärlet var använt som urna i grav, det innehöll brända ben, glassmältor och var 
omgivet av glassmältor. Endast botten var bevarad, till en höjd av cirka 4,6 cm. 
Botten är flat, 9,3 cm i diameter, och buken har varit minst 13 cm. Godset är 5-7 
mm tjockt och magrat med krossad granit. Vikt ca 200 g. Det är glättat, ej reducerat 
bränt. Det finns inga tecken på ornamentik eller plastiska detaljer. Det dateras på 
typologisk grund till yngre bronsålder – järnålder, mest sannolikt järnålder. 
  



66 

 
 
 

BILAGA 14. TABELLER ÖVER ANLÄGGNINGAR 
OCH FYND PER DELOMRÅDE 
 

Område A     

Anl. typ Antal Undersökta Kommentar 

Härd 7 3  

Grav 1 1  

Lager 3 1 ca 1% undersökt 

Stolphål 2 2  

Grop 4 2  

Utgår 1 1  

Summa 18 10  
 

Område A    

Fyndkategori Antal Vikt (g) Kommentar 

Flinta 32 323  

Keramik 2 218 Varav ett kärl med flera 
fragment 

Glas 14 75 Glassmältor 

Ben - 1,8  

Summa 48 617,8  

 

Område B     

Anl. typ Antal Undersökta Kommentar 

Stenlyft 3 0  

Ränna 4 1  

Stolphål 13 7  

Grop 7 2  

Utgår 2 2  

Summa 29 12  
 

Område B    

Fyndkategori Antal Vikt (g) Kommentar 

Flinta 13 532  

Summa 13 532  
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Område C    

Anl. typ Anta
l 

Undersökta Kommentar 

Stenlyft 1 0  

Sten 42 0  

Stenpackning  1 1  

Ränna 1 0  

Stolphål 16 10  

Lager 14 5  

Grop 17 3  

Härd 6 6  

Utgår 2 2  

Summa 100 27  
 
 

Område C    

Fyndkategori Antal Vikt (g) Kommentar 

Flinta 209 2955  

Keramik 67 489 Flera oräknade små fragment 

Kvartsit 1 397 Eldslagningssten 

Ben - 71,4  

Summa 277 3912,4  
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DET UPPDRAGSARKEOLOGISKA 
SYSTEMET 
Inom det uppdragsarkeologiska systemet utförs arkeologiska undersökningar 
som vilar på Kulturmiljölagen (1988: 950 – KML). Undersökningarna baseras 
på beslut av länsstyrelsen och utgör ett villkor för att en Företagare skall ges 
tillstånd för ingrepp i fast fornlämning. 
 
Arkeologiska undersökningar kan göras i tre etapper: utredning, 
förundersökning och undersökning. De olika delarna är led i en process som i 
första hand syftar till att bevara fornlämningen, vilket är grundtanken i 
Kulturmiljölagen. 
 
Den arkeologiska utredningen kan göras i två steg: Steg 1 innebär att befintligt 
underlagsmaterial sammanställs i form av en byråinventering och att en 
fältinventering genomförs. Steg 2 innebär sökschaktsgrävning med 
grävmaskin. Syftet med den arkeologiska utredningen är att identifiera och 
lokalisera fornlämningar som berörs av ett arbetsföretag. Utredningen utgör ett 
beslutsunderlag till Länsstyrelsen inför prövning av tillstånd för ingrepp i 
fornlämning, och utgör även ett planeringsinstrument för Företagaren (den 
som avser utföra ett arbetsföretag). 
 
Om det vid den arkeologiska utredningen påträffas under mark dolda 
fornlämningar, eller om det redan finns kända fornlämningar inom ett område, 
kan Länsstyrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning. En arkeologisk 
förundersökning innebär som regel schaktgrävning med grävmaskin. Arbetet 
innebär att ett representativt urval av fornlämningen undersöks. Syftet med 
den arkeologiska förundersökningen är att avgränsa fornlämningen och 
fastställa dess vetenskapliga potential. Förundersökningen utgör ett 
beslutsunderlag till Länsstyrelsen inför prövning av tillstånd till ingrepp i 
fornlämning, och utgör även ett planeringsinstrument för Företagaren. 
 
Baserat på resultat från förundersökningen gör Länsstyrelsen en bedömning 
om fornlämningen bedöms vara välbevarad och ha vetenskaplig potential för 
att gå vidare till en arkeologisk undersökning. Syftet med en arkeologisk 
undersökning är att undersöka, dokumentera, analysera och tolka lämningar 
och fynd för den aktuella fornlämningen, samt att besvara de vetenskapliga 
frågeställningar som fornlämningen anses ha potential att ge svar på. Efter en 
arkeologisk undersökning hävs lagskyddet enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. 
 
Inom det uppdragsarkeologiska systemet finns tre olika aktörer: 
Länsstyrelsen prövar tillstånd, beslutar och utövar tillsyn (uppdragsgivare). 
Företagaren söker om tillstånd och bekostar undersökningen. 
Undersökaren utför arkeologiska undersökningar (uppdragstagare). 
 
Detta är en mycket kortfattad beskrivning av det uppdragsarkeologiska 
systemet. En mer fullständig information kan hämtas under följande länk: 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8473/Varia%202015_9.pdf?seq
uence=1 
Här finns vägledning för tillämpningen av Kulturmiljölagen (1988:950), 
Uppdragsarkeologi (2 kap.) enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och 
allmänna råd. 
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