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Figur 1. Skånekarta, Kristianstad kommun och Fjälkinge markerat. 

 

 
 
Figur 2. Utdrag ur Terrängkartan, undersökningens läge i västra Fjälkinge markerat. 
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Sammanfattning 
I samband med om- och tillbyggnad av Megalitvägens lekplats gjordes en 
arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. De aktuella 
anläggningsarbetena låg inom fornlämningarna L1991:8673 & L1991:8790, en 
förhistorisk boplats och Fjälkinge gamla bytomt (RAÄ Fjälkinge 46:1 och 130:1). 
Totalt sökschaktades inom en yta av cirka 68 m2. Vid grävarbetet kunde relativt 
omfattande matjordskolluvium konstateras, i minst två olika lager i form av dagens 
matjord och en äldre fossil matjord. De innehöll fyndmaterial av främst historisk 
karaktär, men i det undre fossila lagret fanns även några skärvor fragmenterad 
förhistorisk keramik. Lagren var omrörda och innehöll historiskt fyndmaterial ända 
ned mot alven, vilket tolkas som att de bildats genom odling. Inga anläggningar 
påträffades inom schaktad yta. 

Bakgrund 
I samband med C4 Teknik, Kristianstads Kommun planer på om- och tillbyggnad 
av lekplatsen vid Megalitvägen, har Länsstyrelsen i Skåne län beslutat 2019-03-06 
om en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning (Lst dnr 431-
2881-2019). Beslutet grundas i att lekplatsen ligger inom två registrerade 
fornlämningar, L1991:8673 & L1991:8790, en del av Fjälkinge bytomt respektive 
del av förhistorisk boplats. Anläggningsarbetena inkluderar ny lekyta med 
gummibeläggning, lekredskap och omläggning av en befintlig gångväg, där 
matjorden kommer schaktas bort till ett djup av 0,4 meter. Det kommer även att 
grävas tre trädgropar med ett djup av 0,7 meter. Totalt kommer cirka 225 m2 
beröras av grävande anläggningsarbete. 

Syfte och metod 

SYFTE 
Syftet med undersökningen var att dokumentera berörda lämningar och 
kulturlager. 

METOD 
Undersökningen gjordes i form av en schaktningsövervakning, där sökschakt drogs 
inom de ytor som markerats inför kommande markarbeten. Grävda schakt mättes 
in med GPS och registrerades i Intrasis.  

Topografi och fornlämningsmiljö 

TOPOGRAFI 
Undersökningsområdet ligger i en svag sydvästsluttning i västra delen av Fjälkinge 
by, som är belägen på Kristianstadsslätten cirka 6 kilometer öster om Kristianstad. 
Landskapet kring Fjälkinge är svagt böljande och består sandiga och kalkrika jordar 
som främst brukas för odling, men det finns även en del mer steniga och blockiga 
partier som brukas för bete. Före utdikningar och uppodling fanns rikligt med 
insprängda våt- och mossmarker i de mer låglänta partierna. Norr om byn reser sig 
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urbergsformationerna Fjälkinge backe (101 m. ö.h.) och Lilles backe (66 m. ö. h.), 
två landmärken i landskapet.  

FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Inom Fjälkinge socken finns ett stort antal kända fornlämningar. Fornlämningarna 
från järnålder och medeltid är främst koncentrerade till de centrala delarna av 
Fjälkinge by, medan lämningar från bronsålder mer är koncentrerade till socknens 
norra del. Boplatser och gravkonstruktioner från stenålder finns spridda i socknen. 
Inom undersökningsområdet finns två fornlämningar registrerade: L1991:8790 och 
L1991:8673 (figur 4).  

L1991:8790 (gamla RAÄ Fjälkinge nr 46:1), är registrerad som boplats. Den är 
cirka 400 x 100-200 m (NNV-SSÖ) och tidigare delundersökt, se nedan. Vid 
undersökningar har lämningen daterats till yngre järnålder och vikingatid. 
L1991:8673 (gamla RAÄ Fjälkinge nr 130:1) är Fjälkinge bytomt, cirka 1050 x 850 
m (VNV-ÖSÖ). Begränsningen grundas på Fjälkinge gamla tomt enligt karta från 
år 1810, och är idag till största del bebyggd. Strax norr om undersökningsområdet 
har en större gård legat åtminstone sedan början av 1800-talet (figur 5). Genom 
åren har inom bytomten undersökts ett flertal gånger, vilka påvisat kulturlager som 
spänner från neolitikum till historisk tid (se nedan). Den gamla bykärnan 
utskiftades i början av 1800-talet.  

Båda de aktuella fornlämningarna L1991:8790 och L1991:8673 bör egentligen 
ses som delar av samma fornlämningskomplex, bestående av lämningar efter byns 
bebyggelse från åtminstone folkvandringstid till dagens samhälle (Björk 2010). Det 
kan även konstateras att Fjälkinge varit en ytmässigt mycket stor by av regional 
betydelse redan under vendel- och vikingatid (Helgesson 1997, 2002). Äldsta 
skriftliga belägg för Fjälkinge är från år 1135, då byn benämns Fialkinn. Namnet är 
troligen en avledning av ordet fjäll, "högt berg", med syftning på Fjälkinge backe. 
Byn var tidigare även plats för gamla häradstinget. 

Figur 3. Fastighetskartan, undersökningsområdet och dragna schakt inringat i rött. 
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TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
Båda fornlämningarna har undersökts tidigare; boplatsen L1991:8790 (Fjälkinge 
46:1) var föremål för förundersökning och en mindre slutundersökning år 1981. I 
samband med denna påträffades bland annat ett grophus, och lämningarna kunde 
dateras till vikingatid – tidig medeltid (Rosenberg 1981). Vid en schaktnings-
övervakning under år 2009 och 2010 påträffades fynd i form av keramik, bränd lera 
och slagg samt rester av ett stolpburet långhus, härdar/härdgropar, gropar, stolphål 
och rester efter en skelettgrav (Björk 2010). Lämningarna har daterats till vendeltid-
vikingatid och kunde ej avgränsas i något väderstreck. 

I Fjälkinge bytomt, L1991:8673 (gamla RAÄ Fjälkinge 130:1), har en rad 
arkeologiska undersökningar utförts, varav endast några nämns här. En av de 
största utfördes centralt i byn år 1990 på fastigheterna Fjälkinge 35:60 m.fl. 
(L1991:8477). Undersökningen resulterade dels i en boplats med ett 59 m långt 
långhus daterat till folkvandringstid, dels i ett vikingatida gravfält med 121 gravar 
(128 gravlagda individer). Fyndmaterialet representerade i huvudsak 900-talet och 
dess senare hälft, men det förekom också kristna begravningar på platsen. En 
försiktig datering av gravfältet är 900-1050 e. kr. (Helgesson 1996) Det har även 
gjorts flera arkeologiska undersökningar där man bland annat påträffat 
bebyggelselämningar inom Fjälkinge by (Arvidsson 1986, Edring 1997; Wickberg 
2004). Samtliga har resulterat i bland annat grophus med fyndmaterial från 
vendeltid – tidig medeltid. Vid den enda större undersökningen av dessa, invid 
Fjälkinge skola, dokumenterades ett vikingatida/tidig medeltida gårdskomplex med 
långhus, grophus, hantverksplatser och en brunn (Edring 1997). 

  

Figur 4. Utdrag ur Fornreg. Undersökningens läge markerat med röd pil. 
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Figur 5. Utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan från 1812-20. Undersökningens ungefärliga läge 
markerat med röd pil, strax söder om fyrlängad gård. 

Figur 6. Schaktvägg i schakt 213, tumstocken utfälld 1 m. Foto från S, Y. Wickberg 
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Undersökningsresultat 
Fältarbetet genomfördes genom att sökschakt drogs inom de ytor där 
anläggningsarbeten planerats (figur 7). Totalt grävdes sex mindre schakt som var 
1,4 m breda och 0,4 – 0,85 m djupa, med en sammanlagd yta av 68 m2. Det visade 
sig finnas kolluvium inom alla schakt, mellan 0,7 - 0,85 m djupa. I de flesta schakt 
syntes dessa som två lager: ett matjordslager som var 0,4-0,5 m djupt, och bestod 
av gråbrun sandig humus, och ett undre fossilt matjordslager, cirka 0,2-0,4 m djupt 
och bestående av mörkbrun siltig humös sand.  

Lagren grävdes skiktvis för att spåra eventuella anläggningsnivåer, i några schakt 
ända ned till alven medan det i andra endast ned till överytan av den fossila 
matjorden. Inga anläggningar påträffades.  

I lagren påträffades sammanlagt sex mycket små och fragmenterade 
keramikbitar av allmänt förhistoriskt slag, samt relativt sparsamt med fynd från 
historisk tid i form av yngre rödgods, fajans, fönsterglas (sannolikt 1700-tal eller 
äldre), obrända djurben, träkol, diverse korroderat järn, ett kritpipsfragment 
(sannolikt 1700-tal) samt tegelfragment. Då fyndmaterialet var fåtaligt, 
fragmenterat och inte kunde knytas till specifika kontexter har det ej tagits tillvara. 

TOLKNING 
Samtliga lager var omrörda, och historiskt fyndmaterial påträffades ända ned till 
alven, medan de förhistoriska keramikskärvorna endast återfanns i det undre, 
fossila matjordslagret. Det tolkas som att det fossila lagret odlats i historisk tid, 
varpå ytterligare matjord påförts, eventuellt har det odlats ned från den något högre 
topografin nordost om undersökningsområdet.  

Det historiska fyndmaterialet kan härröra från den större gård som legat strax 
norr om undersökningsområdet (figur 5). Den förhistoriska keramiken var hårt 
fragmenterad och kunde inte knytas till någon specifik kontext mer än den fossila 
matjorden, men indikerar närhet till aktiviteter under förhistorisk tid.  

 
 
Schakttabell 

Id nr Metod Bredd m Längd m Djup m Beskrivning 
201 Maskin 1,4 13,8 0,85 Matjord 0,45 m dj fossil matjord 0,2 m dj. Grävt 

ned till alven 

205 Maskin 1,4 4,6 0,4 Matjord 0,4 m dj. Därunder fossil matjord, ej 

undersökt. Ej grävt till alven 

209 Maskin 1,4 5,5 0,4 Matjord 0,4 m dj. Därunder fossil matjord, ej 

undersökt. Ej grävt till alven 

213 Maskin 1,4 17,3 0,85 Matjord 0,4 m dj. Därunder fossil matjord 0,3-

0,4 m. Grävt till alven 

221 Maskin 1,4 3 0,7 Matjord 0,5 m djup. Därunder fossil matjord 0,2 

m, djupnar åt Ö där det ej grävdes till alven. 

225 Maskin 1,4 4 0,4 Matjord i S, bärlager i N. Intill bef väg. Matjord 

blandad m sand. Ej grävt till alven. 
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Förslag till fortsatta åtgärder 
Vid undersökningen kunde omrörda matjordslager innehållande fynd från 
förhistorisk- till historisk tid konstateras. Inga anläggningar kunde spåras i något av 
lagren eller i blottlagd alv, men med tanke på de begränsade undersökta ytorna kan 
det inte uteslutas att sådana finns på platsen. De tjocka matjordslagren bör dock 
skydda eventuella lämningar både i och under det fossila matjordslagret, eftersom 
det nu aktuella anläggningsarbetet mestadels inte ska vara djupare än 0,4 m. 
Lagskydd bör kvarstå. 

Figur 7. Grävda schakt i rött, blå linje de SHAPE-filer exploatören tillhandahållit som visar en del av 
planerade anläggningsarbeten. 
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Ordlista 

Alv Den del av markprofilen som ofta ligger direkt 
under matjorden, ibland även på större djup 
(under till exempel kolluvium) 

Anläggning Arkeologiska lämningar i form av nedgrävningar 
(till exempel stolphål, gropar, härdar, gravar etc.) 

Bytomt Lämningar efter skattlagd eller mantalssatt 
bebyggelseenhet. Indikeras av kulturlager, 
husgrunder eller andra lämningar. Ska ha 
tillkommit före 1850. Utsträckningen ofta 
avgränsad efter äldsta kartmaterial, vilket även 
visat sig överensstämma väl med tidig historisk 
utbredning. 

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

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 bland annat 
arkeologiska lämningar 

Grophus Huskonstruktion med nedgrävt golvplan 

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

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

Intrasis Statens historiska museers program för hantering 
och lagring av arkeologiska data. Här samlas och 
analyseras all dokumentation. I Intrasis finns även 
karta över inmätt data (som görs med GPS). 

KML Kulturmiljölagen 

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. 

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

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

RAÄ-nr Inventarienummer i Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister, förr socken + löpnr, sedan år 
2018 unika nr som inleds med L. 
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Stolphål Igenfyllt hål i marken där en trästolpe har stått. 
Ofta kan de knytas till långhuslämningar. 

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. 

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

Yngre rödgods Typ av keramik med datering till 1400-tal och 
framåt 

Äldre rödgods Typ av keramik med datering till 1200–1300-tal 
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resultat. Volym 2 – bilagor. 

24. Limhamn 150:384 m.fl. Bunkeflo socken, Malmö kommun, Skåne län. 
Arkeologisk utredning, steg 2. Fredrik Grehn. 

25. Bunkeflo 7:6 och 6:8. Arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning 2018. Fornlämning Bunkeflo 9:1. Bunkeflo socken, 
Malmö stad. Thomas Linderoth. 

26. Renvattenledning. Norra Ugglarp till Vombverket. Arkeologisk utrednings 
steg 1 2018. RAÄ Veberöd 4:1, 21:1 m.fl. Veberöd 19:1, 48:1, S. Ugglarp 1:1 
m.fl. Bonderup, Veberöd och Vombs socknar. Lunds kommun. Skåne län. 
Erik Johansson med bidrag av Lars Persson. 

27. Bunkeflo 7:7 m.fl., Hyllie 20:2 och Vintrie 24:4. Fornlämning Bunkeflo 164. 
Arkeologisk utredning 2018. Thomas Linderoth.  

28. Rosengård 173:3. Område 1 & 2. Husie socken, Malmö stad & kommun. 
Arkeologisk förundersökning 2018. Fredrik Grehn. 

29. Grundläggning i Storgatan. Schaktningsövervakning i Östra Storgatan 2017. 
Arkeologisk förundersökning 2017 i form av schaktningsövervakning, RAÄ 
Kristianstad 93, Östra Storgatan och Döbelnsgatan. Claes Pettersson. 

30. Kärråkra 114:6-9, 114:11 och 114:19. Arkeologiska utredningar och 
förundersökning 2017, RAÄ Hässleholm 100-102, 104-106, 108-110, 
Hässleholm socken och kommun, Skåne län. Thomas Linderoth, Tony Björk 
och Ylva Wickberg.  

31. Självbindaren 1, Kristianstad, Kristianstad kommun. Arkeologisk 
undersökning 2016. Thomas Linderoth & Ylva Wickberg.  

32. RAÄ Kvistofta 93:1. Katslösa 8:10, Kvistofta socken, Helsingborgs 
kommun. Schaktningsövervakning 2019. Joakim Frejd. 

33. Husensjö 8:5 m.fl. Arkeologisk undersökning 2017 inom delar av 
fastigheterna Husensjö 8:5 m.fl. Helsingborgs stad och kommun, Skåne län. 
Thomas Linderoth. 

34. Kiaby 14:11. Schaktningsövervakning 2019. Kiaby socken, Kristianstad 
kommun. Fredrik Grehn. 

35. Tre spadtag i Tygelsjö. Arkeologiska förundersökningar 2017. RAÄ Tygelsjö 
33:1, 63 och 70. Tygelsjö 54:2 m.fl., Tygelsjö socken, Malmö kommun. Tony 
Björk och Claes Pettersson. 

36. Kiaby 28:5. Avgränsande arkeologisk förundersökning 2019. Kiaby socken, 
Kristianstad kommun. Sebastian Liahaugen. 

37. RAÄ Skepparslöv 87:1 och 82:1. Arkeologisk förundersökning 2019. Öllsjö 
13:5. Skepparslövs socken, Kristianstads kommun, Skåne län. Joakim Frejd. 

38. Hammar 8:127 och 8:186. Arkeologisk förundersökning år 2018 av 
fornlämning RAÄ Nosaby nr 177. Nosaby socken, Kristianstad kommun. 
Ylva Wickberg. 

39. Del av vattenledning - Stockamöllan och Billinge. Arkeologisk utredning, steg 
2 & schaktningsövervakning 2019. Billinge socken, Eslöv kommun. Fredrik 
Grehn. 

40. Neolitikum och 1600-tal i Västra Vram. Arkeologisk undersökning 2019. 
Västra Vram 10:3, Västra Vram socken, Kristianstad kommun. Tony Björk. 
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41. Tingdalsskolan. Utredning inför detaljplan. Arkeologisk utredning 2019. 
Sparvugglan 4 och del av Björnekulla 8:46. Björnekulla socken, Åstorps 
kommun, Skåne län. Joakim Frejd. 

42. RAÄ Malmö 20:1. Generellt tillstånd för kabeldragningar. 
Schaktningsövervakningar 2016–2018. Malmö stad, Skåne län. Joakim Frejd. 

43. Svinaberga bytomt. Arkeologisk förundersökning 2019. RAÄ Södra Mellby 
130:1, Svinaberga 56:1, Södra Mellby socken, Simrishamns kommun. Tony 
Björk. 

44. Citadellstaden 2:1. Schaktningsövervakning. Arkeologisk undersökning 2019. 
L1988:5325 (RAÄ Landskrona 8:1). Landskrona stad, Landskrona kommun, 
Skåne län. Joakim Frejd. 

45. Falsterbo 16:9. Arkeologisk förundersökning 2019. RAÄ Falsterbo 15:1 
(L1989:3865). Skanör med Falsterbo socken, Vellinge kommun, Skåne län. 
Joakim Frejd. 

46. Kyrkogatan. Schaktningsövervakning. Arkeologisk undersökning 2019. RAÄ 
Malmö 20:1 (L1988:4871). Malmö stad, Skåne län. 

47. Tosteberga 2:20. Arkeologisk schaktningsövervakning 2018. RAÄ Trolle-
Ljungby 42. Kristianstad kommun. Skåne län. Fredrik Larsson.  

48. Fjälkinge 33:1 och 42:1. Arkeologisk utredning 2018. RAÄ Fjälkinge 49 och 
L2019:5385. Fjälkinge socken, Kristianstad kommun. Skåne län. Fredrik 
Larsson.  

49. Megalitvägens lekplats i Fjälkinge. Arkeologisk undersökning 2019. Fastighet 
Fjälkinge 9:6, RAÄ fornlämning L1991:8673 & L1991:8790. Fjälkinge 
socken, Kristianstad kommun, Skåne län. Ylva Wickberg. 

 
 

 
 
 





 
 

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. 
 



 
 

 

Megalitvägens lekplats i Fjälkinge 
I samband med om- och tillbyggnad av Megalitvägens lekplats 
gjordes en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning. Den aktuella exploateringen låg inom 
fornlämningarna L1991:8673 & L1991:8790; en förhistorisk 
boplats och Fjälkinge gamla bytomt. I samband med grävarbetet 
kunde relativt omfattande matjordskolluvium konstateras, i minst 
två olika lager i form av dagens matjord och en äldre fossil matjord. 
De innehöll fyndmaterial av främst historisk karaktär men även 
några skärvor av förhistorisk keramik. Inga anläggningar 
påträffades inom schaktad yta. 
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