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Figur 1. Skånekarta med Hässleholm kommun, förundersökningens läge markerat med prick 

 

 
 
Figur 2. Utdrag ur Vägkartan, förundersökningens läge markerat 
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Sammanfattning 
Våren 2019 utförde Sydsvensk Arkeologi AB en arkeologisk förundersökning av 
Vankiva L2018:129, en cirka 9 000 m2 stor fornlämning inom fastigheten Vankiva 
9:6 i Hässleholm kommun. Vid förundersökningen grävdes 13 schakt om 
sammanlagt 615 m2. Resultatet var tolv anläggningar av förhistorisk karaktär i form 
av härdar och stolphål, vilka via 14C-analys daterats till senmesolitikum och 
förromersk järnålder, samt två diken av historisk karaktär där ett förkolnat enbär 
daterats till tidig medeltid. Inga andra fynd i dikena stärkte dock denna datering, 
utan tydde snarare på 1600-1800 tal. Fornlämningen tolkas som perifer del av 
förhistoriska boplatsaktiviteter, möjligen kan härdarna från förromersk järnålder 
höra samman med järnframställning eftersom man vid utredningen påträffade slagg 
i deras närhet. Dikena tolkas vara från tidigmodern tid, omkring 1600-1800 tal, och 
höra samman med odling eller någon form av militär aktivitet. 

Inledning 
AB Bröderna Hall planerar för grustäkt inom del av fastigheten Vankiva 9:6 i 
Hässleholms kommun. Inom fastigheten finns fornlämningen Vankiva L2018:129, 
ett förhistoriskt boplatsområde, varför Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om en 
arkeologisk förundersökning 2019-04-11 (Lst dnr 431-4545-2019). Täkten kommer 
att beröra ovan nämnda fornlämning som upptar en yta av knappt 9 000 m2. 

Syfte och metod 

SYFTE 
Syftet med förundersökningen är att fördjupa kunskapen om fornlämningen och, 
och söka klargöra dess omfattning, innehåll, datering och kunskapspotential. 
Förundersökningen ska ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om 
tillstånd till ingrepp i fornlämning. 

METOD 
Arbetet utfördes genom inledande schaktning med grävmaskin, där matjorden 
banades av i syfte att spåra lämningar. Detta gjordes för att söka fastställa deras 
karaktär, bevarandegrad och datering. Förundersökningsschakten placerades 
utifrån känd anläggningsförekomst och topografi, och sammanlagt schaktades en 
cirka 600 m2 stor yta. Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS och 
registrerades i Intrasis. Ett urval av framkomna anläggningar undersöktes, generellt 
till 50%. Fem jordprover från ett urval anläggningar floterades och 
vedartsanalyserades, utifrån dessa gjordes fyra 14C analyser för datering. 
Framkomna fynd har registrerats i Intrasis, men merparten gallrades bort vid 
registreringen. 
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Topografi och fornlämningsmiljö 

TOPOGRAFI 
Det aktuella exploateringsområdet är beläget norr om Hässleholm och söder om 
Vankiva stationssamhälle. Vankiva 9:6 utgörs av en relativt flack höjdplatå som 
gränsar till ett deltaliknande landskap med vattendraget Almaån i öster och åt 
sydost. I söder gränsar exploateringsområdet till Koboda 2:3, och i norr avgränsas 
det av väg 1896. I öster finns väg 117 och järnvägen Hässleholm - Markaryd och i 
väster avgränsas området av Stjärneholmsvägen. Marken inom 
exploateringsområdet utgörs av åkermark. Jordarterna utgörs framför allt av 
isälvssediment. Höjden varierar inom exploateringsytan mellan ca 51 och 57 m ö.h. 
Området ligger utanför den del av Skåne som fosfatkarterades av Olof Arrhenius 
på 1930-talet. 

FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Den planerade exploateringen berör en känd fornlämning (Vankiva L2018:129) 
vilken består av ett boplatsområde som påträffades vid en arkeologisk utredning år 
2018 (Björk 2019). Kring exploateringsområdet finns ett flertal registrerade 
fornlämningar såsom boplatserna Vankiva L2018:130, L2018:131, 75:1 och 
Hässleholm 25:1, 26:1 m.fl. (figur 3).  

Sydväst om aktuell exploateringsyta finns Vankiva nr 40:1 som visar platsen för 
en troligt bortplöjd hög, till vilken med stor sannolikhet Vankiva 26:1 (rest sten) 
kan kopplas. Vidare finns en delundersökt boplats med gropar och stolphål, samt 
mesolitsika fynd ca 600 m söder om området (Vankiva nr 85:1). 

Öster om exploateringsområdet finns Vankiva nr 76 och 77 som är 
stenåldersboplatser, medan Vankiva nr 78 är registrerad som blästbrukslämning. På 

Figur 3. Utdrag ur RAÄ fornsök. Kända fornlämningar kring Vankiva L2018:129. Fornlämningarna 
lokaliserade vid AU 2018 blåmarkerade. 
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Vankiva nr 76 har det påträffats flintor som dateras både till äldre och yngre 
stenålder. Inom Vankiva nr 77 har inga daterande flintor påträffats.  

Omkring 400 m norr om området ligger Vankivas historiska bytomt (Vankiva 
27:1). Det äldsta belägget för ortnamnet Vankiva är från år 1414, då det skrevs 
Wandkiwinge (Hammarstrand Dehman m. fl. 2014). I närområdet finns också flera 
registrerade fornlämningar som framför allt utgörs av fossil åkermark. En 
sigillstamp har tillvaratagits inom Vankiva gårds ägor i mitten av 1800-talet (SHM 
41769). Stampen kan dateras till slutet av 1200-tal (Hammarstrand Dehman 2014). 

Tidigare undersökningar 
Den aktuella fornlämningen påträffades vid en arkeologisk utredning år 2018 
(Björk 2019). Vid detta tillfälle grävdes sökschakt inom en ca 170 000 m2 stor yta 
(figur 4). Därvid lokaliserades tre boplatsområden (figur 3, Vankiva L2018:129-
130). Den aktuella boplatsen bedömdes vara ca 110 x 135 m stor, orienterad i 
nordost-sydvästlig riktning. Ytan gränsade i nordväst till ett utschaktat och utfyllt 
parti (äldre täkthåla). Inom fornlämningen identifierades 12 stolphål, 4 gropar, 3 
härdar, 1 ränna/dike och 2 platser med slaggförekomster (bestående av totalt ett 
tiotal slaggbitar). Slaggförekomsterna noterades i matjorden och de bedömdes 
kunna indikera blästplatser. Inga övriga fynd noterades och samtliga anläggningar 
förmodades vara från förhistorisk tid. 

Utöver ovannämnda fornlämningar har ytterligare några platser i närområdet 
blivit föremål för arkeologiska insatser. Under 1992 lades utredningsschakt inom 
delar av Hässleholm 25:1 i samband med utbyggnad av väg 21 (Olsson m.fl. 2001). 
Då påträffades flintavslag och skörbränd sten men inga anläggningar. Marken 
visade sig vara hårt plöjd och eventuella boplatsrester tolkades som bortodlade. 

År 2014 utfördes en arkeologisk utredning steg 1 av en större yta väster om 
aktuellt område (Hammarstrand Dehman m. fl. 2014). Fornlämningarna inom 
utredningsområdet konstaterades främst fördela sig inom tre större områden, 
benämnda område A – C. Vid fältinventeringen iakttogs 13 platser som bedömdes 
vara möjliga boplatser. Vid flera av dem påträffades skärvsten och kol och inom 
två även enstaka flintor. Några bedömdes vara bra lägen för boplatser, men då 

Figur 4. Boplatsområdet Vankiva L2018:129 med blå begränsning. På bilden återges 
utredningsschakt med rött, anläggningar/lager svart och pågående täkt med gult. Den pågående 
täkten och dess tillfartsväg är ungefärligt inlagd (ej inmätt). 
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marken var bevuxen var det inte möjligt att se några ytfynd som kunde styrka detta. 
I både den norra och södra delen av utredningsområdet framkom spår efter 
järnframställning. Gemensamt för platserna där slagg påträffades, är att de ligger i 
låglänta lägen i närheten av vattendrag eller försumpade områden. 

Undersökningsresultat 
Vid fältarbetets start kunde det konstateras att omfattande matjordsmassor 
placerats i en flera meter hög och långsträckt hög i västra delen av 
fornlämningen/förundersökningsområdet, UO, (figur 6). I samråd med 
Länsstyrelsen beslöts att sökschakt skulle placeras intill matjordsmassorna, för att 
på så sätt bedöma om det kunde finnas lämningar under dem. Då inga anläggningar 
påträffades gjordes bedömningen att matjordsmassorna inte skadat någon vital del 
av fornlämningen, och därmed ej behövde schaktas bort till förmån för 
förundersökningen. I sydligaste delen av UO växte gröda, varför schakten lades på 
sådant vis att odlingsskadorna skulle minimeras. Vid förundersökningen schaktades 
sammanlagt 615 m2 matjord bort inom 13 större och mindre schakt (figur 6 och 
bilaga 1, 6 och 7). Schakten placerades främst i de områden där den arkeologiska 
utredningen konstaterat anläggningar.  

FÖRHISTORISKA LÄMNINGAR 
I nordvästra delen påträffades sju stolphål av förhistoriskt slag (bilaga 7), och i den 
nordöstra delen fyra härdar samt ett stolphål av förhistorisk typ (bilaga 7), men 
inget förhistoriskt fyndmaterial påträffades inom hela UO. En möjlig byggnads- 
eller hägnadsstruktur fanns i nordvästra delen av UO, där tre stolphål låg i rad med 
cirka 2,5 m avstånd (bilaga 7). Inget makrofossil påträffades i något av dem, 
däremot gjordes en jordprovsanalys från ett stolphål söder om linjen, i A257 (figur 
6 och bilaga 7). Analysen visade på tjärtall, och analys på tjäran gav 14C datering år 

Figur 5. A257 från SV, foto Y. Wickberg 



9 
 
 

 

6219 +-35 BP, det vill säga år 5300-5050 f.Kr. kalibrerat med 2 sigma (bilaga 4 och 
5). Dateringen kan tyda på aktiviteter under senmesolitikum, men en källkritisk 
faktor är att just träkol från tall ofta är från omfattande skogsbränder som härjade 
under mesolitisk tid. Den höga koncentrationen av tjära indikerade dock att denna 
var resultat av medveten framställning (bilaga 4). 

Figur 6. Resultat förundersökning, schakten numrerade 
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Härdarna i nordöstra delen var alla av liknande slag, de innehöll rikligt av träkol 
och i något fall skörbränd sten, och var omkring en meter i diameter (framsida bild 
2 och 3, bilaga 7). Två jordprover analyserades från härdarna A453 och A475 
(bilaga 4 och 7). I A453 fanns träkol av björk, hassel, tall samt obestämt trädslag. 
14C analys av hassel gav datering till år 2 217 +-31 BP, det vill säga år 380-200 f.Kr. 
kalibrerat med två sigman (bilaga 5). Även i A475 fanns träkol av björk, hassel, tall 
samt obestämt trädslag. 14C analys av hasselkvist gav datering till år 2213 +- 31 BP, 
det vill säga år 380 - 190 f.Kr. kalibrerat med två sigman.  Ingen av härdarna visade 
på förkolnade fröer som kunnat tyda på närhet till matberedning eller odling. Vid 
den arkeologiska utredningen påträffades slagg av förhistorisk typ i närheten av 
härdarna vilket visar att det förekommit järnframställning i närheten, och härdarna 
kan eventuellt höra samman med detta.  

Tolkning 
Påträffade lämningar av förhistoriskt slag tolkas som rester av perifera 
boplatsaktiviteter, aktiviteter som inkluderat resta stolpkonstruktioner respektive 
upphettning.  

HISTORISKA LÄMNINGAR 
Både i norra och södra delen av fornlämningen framkom delar av två likartade 
diken, Dike 1 och Dike 2. Dike 1 upptäcktes vid den arkeologiska utredningen, och 
tolkades då som en ränna flankerad av stolphål. Vid förundersökningen visade sig 
det sig inte vara stolphål, utan några cm djupa fläckar av mörkbrunt, organiskt 
material som låg i flak. Dikena var omkring två m breda och 0,2 - 0,35 m djupa, 
och löpte i ungefärlig Ö-V riktning, Dike 1 kunde avgränsas i väster och konstateras 
vända 90 ° mot söder i öster. Vid den tidigare arkeologiska utredningen påträffades 
sannolikt ytterligare diken av likartat slag norr om fornlämningen (figur 4 och bilaga 
6). Ett förkolnat enbär från västra delen av Dike 1 gav datering till tidig medeltid, 
men inga andra fynd pekade på denna datering. Endast ett fåtal fynd påträffades i 
dikena, och dessa är samtliga från tidigmoderntid. De kan indikera att dikena 
anlagts 1600-1800-tal.  

Figur 7. Västra delen av Dike 1 framrensat i schakt 307. Foto från Ö Y. Wickberg. 
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Dike 1  
Diket ligger i Ö-V riktning, och kunde tillsammans med resultaten från utredningen 
följas omkring 46 m. Det avslutas tydligt i väster medan det i öster viker av 
vinkelrätt mot söder. Det är mellan 0,54 till 2,20 m brett, mestadels omkring 1 - 2 
m brett och cirka 0,32 m djupt. Tillsammans med matjorden har det haft ett 
ungefärligt djup av 0,6 m. Nedgrävningskanten är vågig efter spadtag, vilket visar 
att det är handgrävt. Längs kanterna finns gråsvart cirka 0,2-0,3 m brett lager mörk 
mycket humös sand innehållande fläckar av mörkt organiskt material liggandes i 
flak, det kan eventuellt vara förmultnad bark eller trä. Centralt består fyllningen av 
gråbrunfläckig humös sand. Det finns även partier av samma mörka organiska 
material i 0,02-0,1 m tjocka horisontella flak. I fyllningen återfanns några få fynd 
från historisk tid, som järnfragment och en skärva fajans (ej tillvarataget). Ett 
jordprov från centrala delen i västra änden av diket, inmätt som A311, 
makrofossilanalyserades för att söka fastställa innehåll och funktion, resultatet gav 
förkolnat enbär, slånbär och obestämt träkol (bilaga 4). En 14C analys av ett enbär 
gav år 947 +-30 BP, det vill säga år 1020-1160 e.Kr. kalibrerat med 2 sigma (bilaga 
5). Inget annat fyndmaterial påträffades från medeltid, och sammantaget med 
fynden från det snarlika Dike 2 ligger dateringen snarare i tidigmodern tid, cirka 
1600-1800 tal. 

Dike 2  
Dike 2 ligger i VSV-ONO riktning och kunde följas cirka 80 m men ej avgränsas 
inom UO. Det är mellan 1,5 och 2,1 m brett, mestadels runt 2 m, och 0,25 m djupt. 
Längs norra kanten finns ett cirka 0,2-0,3 m brett gråsvart mycket humöst 
sandlager, vilket tycktes innehålla något organiskt material som exempelvis 
förmultnad bark eller trä. Övrig fyllning utgjordes av gråbrun lerig sand, lite sot och 
träkol. Längs dikets centrala del finns partier av sorterad sten, 0,1-0,2 m stora. 
Nedgrävningskant och botten var något vågig efter spadtag, vilket visar att det är 
handgrävt. I fyllningen återfanns enstaka fynd från historisk tid såsom 
järnfragment, några skärvor av yngre rödgods och fajans, glas, smidd spik, en möjlig 
del av en gjutjärnsgryta samt ett kopparmynt (1 skilling från år 1822, Carl XIV 

Figur 8. Dike 2 undersöktes i schakt 398. Foto från Ö T. Linderoth. Bredden på diket är cirka 2 m. 
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Johans tid, bilaga 2). Endast inmätta fynd från metalldetekteringen togs tillvara och 
registrerades, varvid det mesta gallrades bort (bilaga 2). 

Tolkning 
Det har inte gått att fastställa dikenas funktion. De är relativt breda i förhållande 
till djupet och har flat botten. I dikenas sidor tycks finnas rikligt av organiskt 
material, som rester av trä eller torv. Om de haft en stängslande funktion borde 
djupet vara större i förhållande till bredden, likaså om de varit vattenavledande. 
Dikena tycks inte höra samman med några ägogränser i det historiska kartmaterial 
som funnits tillgängligt vid detta rapportarbete. Är det ägogräns, militär 
försvarslinje, odlingsdike? Dikenas vågiga kanter och ojämna underdel visade att 
de var handgrävda, de innehöll tämligen mycket organiskt material framförallt i 
ytterkanterna. Det organiska materialet låg även i stråk inne i dikenas mörkt 
gråbruna, fläckiga fyllning Det enda helt daterande fynd som påträffades var ett 
mynt, 1 skilling präglat år 1822 under Carl XIV Johan, vilket framkom i Dike 2. Ett 
enbär från Dike 1 daterades till tidig medeltid. Övriga fynd utgjordes av några spik 
och en del av en järngryta. Några enstaka skärvor av yngre rödgods och porslin 
noterades även i matjorden. 

Utvärdering 
Det påträffades anläggningar från både förhistorisk och historisk tid, vilket visar att 
platsen varit attraktiv under flera perioder. Avsaknad av förhistoriska föremålsfynd 
samt ganska låg frekvens av anläggningar visar dock på en relativt sparsam aktivitet. 
Området med härdar från förromersk järnålder ligger väl samlat och visar att man 
sysslat med värmerelaterade aktiviteter avskilt från en boplats. Inget i jordproverna 
visar på hushållsaktiviteter, men härdarna kan möjligen höra samman med 
järnframställning eftersom slagg påträffats i närheten. Dikena från historisk tid var 
tydliga, linjära och rätvinkliga. Deras funktion har inte gått att bestämma. 
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Ordlista 

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

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

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. 

14C-analys Radiometrisk dateringsmetod som möjliggör 
datering av lämningar innehållande organiskt 
material som t.ex. träkol och ben 

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

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. 

Fossil åker Varaktigt övergiven åkermark, formad genom 
äldre tiders brukningsmetoder 

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

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

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

RAÄ-nr Inventarienummer i Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister 

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. 

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

 
 



15 
 
 

 

Administrativa uppgifter 

Sydsvensk Arkeologi AB projektnr: 190022 

Länsstyrelsen i Skåne dnr: 431-4545-2019 

Datum för beslut: 2019-04-11 

Län: Skåne 

Kommun: Hässleholm 

Socken: Vankiva 

Fastighet: Vankiva 9:6 

Koordinatsystem: SWEREF 99TM 

Centrumkoordinat N: N 6227528 

Centrumkoordinat E: E 422317 

M ö.h.  55-57 

Fältarbetstid: 2019-06-11-06-13 

Antal arbetsdagar: 5 

Antal arkeologtimmar: 40 

Antal maskintimmar: 16 

Exploateringsyta: 9 000 m2 

Undersökt yta: 615 m2 

Platschef: Ylva Wickberg 

Personal: Thomas Linderoth 

Företagare: AB Bröderna Hall  

Grävmaskin: AB Bröderna Hall 

Underleverantör: Ramirent 

Tidigare undersökningar: Arkeologisk utredning steg 2 år 2018 (SAB AB) 

Fynd: fynd nr 1-2 förvaras hos LUHM, nr: 32 934 

Dokumentationsmaterial: Förvaras i Regionmuseets Arkiv i Kristianstad 
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Bilagor 

BILAGA 1, SCHAKTBESKRIVNING 
IntrasisId Typ Beskrivning Djup m Area m2 

201 Schakt M: hårt packad mörkbrun sandig, A: gulbrun grov sand 0,25 162,983 

281 Schakt M: hårt packad mörkbrun sandig, A: gulbrun grov sand 0,25 74,696 

303 Schakt M: hårt packad mörkbrun sandig, A: gulbrun grov sand 0,2 28,367 

307 Schakt M: hårt packad mörkbrun sandig, A: gulbrun sand 0,3 43,103 

380 Schakt M: hårt packad mörkbrun sandig, A: gulbrun grov sand 0,35 9,866 

388 Schakt M: hårt packad mörkbrun sandig, A: gulbrun grov sand 0,35 25,855 

398 Schakt M: Gråbrun sandig humus, A: ljust gulbrun sand 0,35 44,279 

418 Schakt M: Gråbrun sandig humus, A: ljust gulbrun sand 0,3 73,201 

496 Schakt M: Mörkbrun hårt packad, A: ljust gråvit/ljusbrun grov sand 0,2 10,832 

500 Schakt M: Mörkbrun hårt packad, A: ljust gråvit/ljusbrun grov sand 0,3 18,081 

504 Schakt M: Mörkbrun hårt packad, A: ljust gulbrun sand 0,25 11,606 

508 Schakt M: hårt packad mörkbrun sandig, A: gulbrun sand 0,3 28,751 

200005 Schakt M: Gråbrun sandig humus, A: ljust gulbrun sand 0,3 83,165 

 

BILAGA 2, FYNDTABELL 
Fyndnr Material Sakord Antal Vikt g Beskrivning Anmärkning Tillhör 

fyndenhet: 
Påträffas i 
anläggning: 

1 Järn Nit 1 7 Smidd gallrad 396 392 

2 Järn Spik 1 14 Smidd Smidd, 
gallrad 

397 392 

3 Koppar Mynt 1 15 År 1822, 1 
skilling Carl 
XIV Johan 

 
413 406, Dike 2 

4 Järn Spik 1 10 
 

gallrad 414 406 

5 Järn Spik 1 3 Trådspik gallrad 415 406 

6 Järn Spik 1 33 Smidd gallrad 416 406 

7 Järn Nit 1 4 Söm gallrad 426 

8 Järn Föremål 1 263 Fragment Gryta? 443 437 

9 Järn Spik 1 5 
 

Gallrad 444 437 
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BILAGA 3, ANLÄGGNINGSTABELL 
 

Idnr Namn Typ Under-
sökt % 

Metod Beskrivning Diam. Datering Längd Bredd Djup 

1 Dike 1 Dike 2 Spade Mörk organisk kant runtom. 
Gråbrunfläckig sand. 

 
Historisk 0,46 2,16 0,32 

2 Dike 2 Dike 1 Spade Mörk organisk kant i N. 
Gråbrun lerig sand. Stenar 
0,15 m st. 

 
Historisk 80 2 0,25 

220 
 

Stolphål 0 
       

226 
 

Stolphål 0 
       

233 
 

Stolphål 50 Skärslev Gråbrun sand 0,3 
   

0,18 

241 
 

Stolphål 50 Skärslev Ljust gulgrå sand 0,3 
   

0,13 

257 
 

Stolphål 50 Skärslev 
 

0,2 
   

0,12 

265 
 

Stolphål 0 
       

272 
 

Stolphål 0 
       

294 Jordvall Störning 0 
       

311 
 

Dike 1 Spade 
  

Historisk 46 2,5 0,32 

337 
 

Lager 1 Spade 
  

Historisk 46 1,2 0,32 

365 
 

Stenlyft 0 
       

372 
 

Stolphål 0 
       

384 
 

Dike 0 
       

392 
 

Dike 0 
       

406 
 

Dike 1 Spade 
  

Historisk 80 1,92 0,25 

426 
 

Härd 50 Skärslev  Mörkgrå sand, träkol, sot 
enst skörbr stenar. 

  
1,5 1,15 0,17 

437 
 

Dike 0 
       

445 
 

Härd 0 
       

453 
 

Härd 50 Skärslev Brunsvart humös sand, 
träkol, sot mkt skörbränd 
sten.  

1,01 
   

0,24 

475 
 

Härd 50 Skärslev Brunsvart humös sand, mkt 
sot. Oregelbunden botten 

1,08 
   

0,17 

482 
 

Stolphål 0 
       

490 
 

Dike 0 
       

512 
 

Dike 1 Spade 
   

46 1,2 0,17 
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BILAGA 4, VEDARTS- OCH 
MAKROFOSSILANALYS  
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BILAGA 5, 14C-ANALYS 
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BILAGA 6, RESULTAT AU OCH FU 
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BILAGA 7, ANLÄGGNINGAR OCH SCHAKT 

 
Resultat nordvästra delen av UO. Schakt och i texten omnämnda objekt numrerade. 

 

 
Resultat nordöstra delen av UO. Schakt och i texten omnämnda objekt numrerade. 
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Resultat södra delen av UO. Schakt och i texten omnämnda objekt numrerade 
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SYDSVENSK ARKEOLOGI RAPPORTSERIE 2020 
1. VA-ledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge. Fastighet Värlinge 11:47 m. 

fl. Billinge och Stehag socken, Eslöv och Höör kommun, Skåne län. 
Arkeologisk utredning steg 1 år 2019. Ylva Wickberg med bidrag av Lars 
Persson.  

2. Utökad grustäkt i Vankiva. Fastighet Vankiva 9:6. Vankiva socken, 
Hässleholms kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning år 2019. 
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. 
 



 
 

 

Utökad grustäkt i Vankiva 
Våren 2019 utförde Sydsvensk Arkeologi AB en arkeologisk 
förundersökning av Vankiva L2018:129, en förhistorisk 
boplats inom fastigheten Vankiva 9:6 i Hässleholm kommun. 
Vid förundersökningen påträffades tolv anläggningar av 
förhistorisk karaktär i form av härdar och stolphål som kunnat 
dateras till senmesolitikum och förromersk järnålder, samt två 
diken av historisk karaktär. Fornlämningen tolkas som perifer 
del av förhistoriska boplatsaktiviteter, möjligen kan härdarna 
från förromersk järnålder höra samman med järnfram-
ställning eftersom man tidigare funnit slagg i deras närhet. 
Dikena tolkas vara från tidigmodern tid, omkring 1600-1800 
tal. 

SYDSVENSK ARKEOLOGI 
RAPPORT 2020:2 


