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Figur 1. Skånekarta, Kristianstad kommun och Horna markerat 

 

 
Figur 2. Utdrag ur Vägkartan, utredningens läge i Horna markerat 
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Sammanfattning 
I samband med en utbyggnad av VA-systemet i Horna genomfördes enligt 
Länsstyrelsens i Skåne läns beslut en arkeologisk utredning i form av 
schaktningsövervakning inom den cirka 3 100 m långa ledningssträckan. Vid 
utredningen påträffades sammanlagt fem anläggningar av förhistoriskt slag, ett 
fossilt matjordslager samt en sentida avfallsgrop med stenmaterial. Inga fynd 
påträffades. De påträffade anläggningarna tolkas vara efter spridda perifera 
aktiviteter av obestämt slag. 

Bakgrund 
Inför Kristianstad kommuns utbyggnad av VA inom fastigheten Horna 3:12 m. fl., 
beslöt Länsstyrelsen i Skåne län (2017-06-16) om att en arkeologisk utredning i 
form av schaktningsövervakning skulle genomföras. Inför arbetet fanns inga 
fornlämningar registrerade inom fastigheterna, däremot i närområdet. 
Förutsättningarna att hitta under mark dolda fornlämningar bedömdes som goda. 

Syfte och metod 

SYFTE 
Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra om under mark dolda 
fornlämningar skulle komma att beröras av ledningsarbetet. I det fall sådana skulle 
framkomma var syftet undersöka och dokumentera dessa.  

METOD 
Planerad schaktbredd angavs till mellan 2-8 meter och djup till mellan 1-4 meter. 
Faktiskt djup var som störst 5 m. Schaktningsövervakningen innebar att personal 
från Sydsvensk Arkeologi AB vid behov följde grävningsarbetet samt gjorde 
nödvändig arkeologisk dokumentation av framkomna lämningar. 

Topografi och fornlämningsmiljö 

TOPOGRAFI 
Exploateringsområdet ligger kring och inom dagens Horna, ett flackt 
odlingslandskap mellan Hammarsjön och Östersjön. Jordarterna är sandiga, alven 
består i många fall av silt och lera. Området är beläget på mellan 7 – 10 m. ö. h. 

FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Inom exploateringsområdet fanns inga kända fornlämningar registrerade, men i 
dess närhet finns i Fornsök (Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister) 
flera registrerade lämningar såsom L1990:3133: Boplats, med en synbar 
begränsning cirka 150x110 m stor (N-S). Inom angivet område påträffades i plöjd 
åker måttligt med slagen flinta (figur 3).  

L1990:3451: Boplats, cirka 200x90 m stor (ÖNÖ-VSV). Inom angivet område 
påträffades slagen flinta. I områdets mellersta del finns en smärre grustäkt, i 
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anslutning till denna en hög med röjningssten vari det påträffades större bearbetade 
flintstycken och skörbränd sten.  

L1990:2964: Boplats, cirka 100x70 m stor (NNV-SSÖ). Inom angivet område 
påträffades sparsamt med slagen flinta. Rikligast var förekomsten i norr.  

L1990:4816: Boplats, 750x430 m stor (NÖ-SV). Området har fosfatkarterats av 
Johan Callmer och uppvisar förhöjda värden (Fornsök). I området påträffades en 
plattformskärna, en övrig kärna och en bottenskärva keramik. Vid gamla skolan har 
man påträffat vendeltida beslag och yngre järnålderskeramik. Tidigare fynd är också 
bronsbeslag till svärdsskida med fågelhuvudmotiv, bronsnål, järnslagg, 
skifferbryne, krukskärvor och djurben. (LUHM 29058). Vid samma plats låg även 
den historiska byn Horna, registrerat som L1990:4219: Bytomt, 710x340 (N-S). 
Bytomtens utsträckning är inlagd efter 1807 års karta akt 6. Äldsta belägg från är 
från år 1419 (Fornsök). 

Tidigare undersökningar 
Området har inte undersökts tidigare. 

Figur 3. Utdrag ur Fornsök med i texten beskrivna fornlämningar. Exploateringsområdet innanför svart 
linje kring Horna. Det äldsta läget för byn Horna nere till vänster. 
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Undersökningsresultat 
Utredningssträckan var cirka 3 100 m lång, och schaktarbetet besöktes dels vid 
olika tidpunkter längs sträckan, dels vid de tre lite större schakt som grävdes i 
anslutning till två pumpstationer (figur 5, bilaga 1). De flesta sträckor som 
besiktigades visade inga spår av fornlämningar, men vid en påträffades en härd 
under ett fossilt matjordslager (schakt 7505, figur 4, bilaga 4), och i två av de större 
pumpstationsschakten (schakt 7500 och 7509) sammanlagt fyra små gropar, två i 
varje, samtliga av förhistoriskt slag (figur 6, bilaga 3 plan 1 och 3). Utöver detta 
påträffades en större grop fylld med stenblock, sten och krossat tegel av sentida 
slag (A201, figur 4, bilaga 2)).  

Inga fynd påträffades någonstans, vare sig i schakt eller schaktmassor. De 
förhistoriska anläggningar som kunde konstateras tolkas vara efter spridda perifera 
aktiviteter, vilka indikerar närhet till förhistorisk boplats. 
  

Figur 4. Härd A200004 under fossilt matjordslager A200007. Foto från V, Y. Wickberg 
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Figur 5. Översikt schaktsträcka (manuellt inlagd, avvikelser förekommer) samt med GPS inmätta schakt och anläggningar 
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Förslag till fortsatta åtgärder 
Vid utredningen kunde endast några spridda anläggningar av förhistoriskt slag och 
ett fossilt matjordslager konstateras. De indikerar dock närhet till förhistoriska 
boplatser, och vid eventuella fortsatta exploateringar i närområdet bör dessa följas 
upp med arkeologiska insatser. 

Referenser 
Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister:  

Fornsök https://app.raa.se/open/fornsok/ 

  

Figur 6. A200013 i schakt 7500. Foto från NV, Y. Wickberg 
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Ordlista 
Anläggning Arkeologiska lämningar i form av nedgrävningar 

(t.ex. 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. 

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 

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 

Härd 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). 

RAÄ-nr Inventarienummer i Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister 
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Administrativa uppgifter 

Sydsvensk Arkeologi projektnr: 170044 

Länsstyrelsen i Skåne dnr: 431-15875-2017 

Datum för beslut: 2017-06-16 

Län: Skåne 

Kommun: Kristianstad 

Socken: Åhus 

Fastighet: Horna 3:12 

Koordinatsystem: SWEREF 99TM 

X koordinat: 6200922.047 

Y koordinat: 457225.967 

M ö.h.  7-10 m ö.h. 

Fältarbetstid: 2019-02-13 – 10-10 

Antal arbetsdagar: 7 dagar 

Antal arkeologtimmar: 21,5 timmar 

Antal maskintimmar: - 

Exploateringsyta: 18 600 m2 

Undersökt yta: m2 

Platschef: Ylva Wickberg 

Personal: Fredrik G. Larsson, Ylva Wickberg 

Företagare: C4 Teknik, Kristianstad kommun 

Tidigare undersökningar: - 

Fynd: - 

Dokumentationsmaterial:Förvaras i Regionmuseet Kristianstads arkiv, Kristianstad 
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Bilagor 

BILAGA 1, SCHAKTTABELL 
Id-nr  Class Subclass Metod Beskrivning Djup m Area m2 

7500 Område Schakt Maskin Alven gråvit siltig sand 5 293,046 

7505 Område Schakt Maskin Alven gråvit siltig sand 2 96,081 

7509 Område Schakt Maskin Alv gråvit siltig sand, lite bruna 
organiska fläckar 

5 345,689 

7515 Område Schakt Maskin Bara matjord bortschaktad vid 
besök. Alv gulvit siltig sand 

0,4 124,796 

200020 Område Schakt Maskin Ledningssträcka, manuellt 
inlagd som linje, ej exakt 

 
0 

 

BILAGA 2, ANLÄGGNINGSTABELL 
Id-nr Subclass Under-

sökt i % 
Beskrivning Längd m Djup m 

201 Grop 1 Fyllning mörkbrun sand, stenar 0,3-0,4 m 
st, stenblock 0,9 m st, tegelkross. 

10,5 1 

200004 Härd 1 Framkom i under fossil matjord (200007). 
Sotig sand och träkol, djupast mot mitten 

1,5 0,2 

200007 Lager 1 Framkom på 0,4 m djup. Fossil matjord. 
Gråbrun sotig och ngt lerig sand. 

7 0,1 

200013 Grop 1 Framkom på 0,4 m djup. Spetsig botten. 
Fyllning mörkt gråbrun sand, träkol 

0,8 0,5 

200014 Grop 1 Framkom 0,45 m under markyta. Fyllning 
mörkt brungrå ngt lerig sand. 

1,52 0,22 

200016 Grop 1 Framkom på 0,4 m djup. Rundad form, 
fyllning mörkt gråbrun sotig sand. 

 
0,2 

200018 Grop 1 Framkom på 0,35 m djup.Fyllning mörkt 
gråbrun sand. Rundad form 

0,75 0,25 
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BILAGA 3, SCHAKTPLANER 

 
 
 
 
 
 

Plan 1. Schakt 7500 
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Plan 2. Schakt 7505 
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Plan 3. Schakt 7509 
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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. 

3. Östra Grevie 9:40 och 12:14. Där backe möter slätt – mellan mosse och lund 
II. Fornlämning RAÄ Östra Grevie 40:1, Lämningsnr L1989:4537, Östra 
Grevie socken, Vellinge kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 
2017. Kristian Brink och Fredrik Grehn. 

4. Svanen 3. Schaktningsövervakning. RAÄ Malmö 20:1 (L1988:4871). Malmö 
stad, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2019. Joakim Frejd. 

5. Vattenledning mellan Grevie - Rammsjö. Grevie och Västra Karup socken, 
Båstad kommun, Skåne län. Arkeologisk utredning steg 2 år 2019. Sebastian 
Liahaugen. 

6. Härlöv 50:161. Norra Åsums socken, Kristianstad kommun, Skåne län. 
Arkeologisk förundersökning 2019. Thomas Linderoth. 

7. Ugerup 3:2 m. fl. Köpinge socken, Kristianstad kommun, Skåne län. 
Arkeologisk förundersökning 2019. Thomas Linderoth. 

8. Fjälkinge 33:1 och 39:36, Fjälkinge socken, Kristianstad kommun, Skåne. 
Arkeologisk förundersökning 2019. Tony Björk. 

9. Maglasäte 10:2 och Maglasäte 13:15, Höör socken, Höörs kommun, Skåne. 
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019. Fredrik 
Larsson.  

10. Eslöv 53:15 och Sallerup 52:10, Västra Sallerups socken, Eslövs kommun, 
Skåne. Arkeologisk förundersökning 2019. Tony Björk. 

11. Rosengård 173:3, område 3. Husie socken. Malmö stad & kommun. 
Fornlämning RAÄ Malmö 193. Arkeologisk förundersökning 2018 & 
arkeologisk undersökning 2018. Fredrik Grehn & Thomas Linderoth. 

12. Dricksvattenledning Ängelholm-Grevie kyrkby. Grevie m.fl. socknar, Båstad 
och Ängelholm kommuner. Kompletterande AU1 och AU2, 2019. Tony 
Björk. 

13. Kronobageriet & Materialgården. Kv. Hovrätten 20 i Kristianstad. 
Arkeologisk undersökning 2018. Pia Svensson, Claes Pettersson & Fredrik 
G. Larsson. 

14. RAÄ Burlöv 27:1. Schaktningsövervakning. Arkeologisk undersökning 2019. 
Joakim Frejd. 

15. Yngsjö 4:251. Fornlämning L1990:3866. Avgränsande förundersökning 
2019. Karina Hammarstrand Dehman. 

16. Vä 29:41. Schaktningsövervakning 2020. Vä socken, Kristianstad kommun. 
Fredrik Grehn. 

17. RAÄ Kvidinge 55, 183, 188, 189 och 220. Schaktningsövervakning. 
Arkeologisk undersökning 2019. Joakim Frejd. 

18. RAÄ Norra Vram 37:1. Norra Vrams kyrka. Arkeologisk undersökning 2019. 
Joakim Frejd. 

19. Innerstaden 31:11. Schaktningsövervakning. Arkeologisk undersökning 
2019. Joakim Frejd. 

20. Tullstorp 180:22. Södra Sallerup socken, Malmö kommun Arkeologisk 
utredning 2019. Thomas Linderoth. 
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21. En Contregarde vid Norreport. Kartering av befästningslämningar med 
georadar inom Kristianstad 4:47. Arkeologisk utredning 2020. RAÄ 
L1990:969/ Kristianstad 93:1. Claes Pettersson & Lars Winroth. 

22. S:ta Annas stig. Arkeologisk undersökning 2019. Åhus socken, Kristianstad 
kommun, Skåne län. Ylva Wickberg. 

23. VA-Ledning Horna 3:12 m. fl. Arkeologisk utredning 2019. Åhus 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. 
 



 
 

 

VA-Ledning Horna 3:12 m. fl 
I samband med en utbyggnad av VA-systemet i Horna 
genomfördes enligt Länsstyrelsens i Skåne läns beslut en 
arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning inom 
den cirka 3 100 m långa ledningssträckan. Vid utredningen 
påträffades sammanlagt fem anläggningar av förhistoriskt 
slag, ett fossilt matjordslager samt en sentida avfallsgrop 
med stenmaterial. Inga fynd påträffades. De påträffade 
anläggningarna tolkas vara efter spridda perifera aktiviteter 
av obestämt slag. 
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