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Figur 1. Skånekarta, Kristianstad kommun och Åhus markerat. 

 

 
Figur 2. Utdrag ur Vägkarta. Undersökningens läge i centrala Åhus markerat  

 



5 
 
 

 

Sammanfattning 
I samband med Kristianstad kommuns upprustning av S:ta Annas stig i centrala 
Åhus genomfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 
våren år 2019. Detta på grund av att vägsträckan ligger inom fornlämning 
L1990:7628 (Åhus historiska stadslager). Undersökningsområdet var cirka 130 m 
långt, 5 m brett 0,6-0,8 m. djupt. Under det befintliga bärlagret på 0,2 m påträffades 
bland annat olika kullerstensytor, rivningslager, kulturlager, avfallsgropar och samt 
sex byggnadsrester. Några av byggnaderna hör sannolikt till de gårdar som legat på 
platsen under 17-1800 talet, men andra kan vara äldre än så. De följer samtliga den 
svagt VSV-ONO fastighetsgränsen som löper i mitten av gatan, och kartmaterialet 
visar att denna gräns har funnits åtminstone sedan 1600-talet. Flera av 
huslämningarna ligger kvar under fiberduk och bärlager. Fyndmaterialet utgjordes 
av skärvor av äldre och yngre rödgods, fragment av kritpipsskaft, del av en 
medeltida sammansatt dubbelkam av horn, del av ett hornbeslag, ett fragment av 
ett bronsbeslag och en muskötkula från före slutet av 1600-talet. Fynden dateras 
vara från medeltid till tidigmodern tid. 

Bakgrund 
S:ta Annas stig är en kullerstenslagd gång och cykelväg i centrala Åhus inom 
registrerad fornlämning (L1990:7628 historiskt stadslager), varför länsstyrelsen i 
Skåne län 2019-03-07 beslöt om att ingrepp i fornlämningen fick ske under villkor 
att en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning genomfördes.  

Den första kostnadsberäkningen gjordes med utgångspunkt att man endast 
skulle schakta bort bärlagret om cirka 0,2 m. Under ärendets gång har detta 
utmynnat i att man i praktiken schaktade mellan 0,6-0,8 m djupt vilket medfört ett 
mer omfattande ingrepp i fornlämningen och en större arkeologisk insats än vad 
som först planerats.  

Syfte och metod 

SYFTE 

Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera 
berörd del av fornlämningen. Målgrupper för undersökningen är Länsstyrelsen och 
Kristianstads kommun.  

METOD 

Arbetet utfördes genom att arkeolog övervakade och följde schaktningsarbetet. 
Dokumentation och undersökning av påträffade lämningar utfördes löpande. 
Schaktade ytor metalldetekterades kontinuerligt, men järnutslag undersöktes inte. 
Anläggningar såsom gropar, lager och byggnadsrester samt vissa fynd mättes in 
med GPS, andra fynd registrerades som påträffade inom viss kontext. Fynd av 
allmän avfallskaraktär som djurben, tegel, yngre rödgods, porslin och glas 
tillvaratogs ej utan deras förekomst noterades endast. Fynd som kan visa på mer 
specifik datering tillvaratogs och registrerades. Schaktarbetet gjordes stegvis i 
sträckor på omkring fem till sju meter, och vägområdet återfylldes vartefter med 
markduk och bärlager. 
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Topografi och fornlämningsmiljö 

TOPOGRAFI 
S:ta Annas stig är cirka 140 m lång och löper mellan Torget och Vallgatan i Åhus 
innerstad på mellan 3,8 och 4,8 m ö h. Jordarterna i området har naturligt utgjorts 
av postglacial sand invid Helgeås utlopp, och tidvis även varit sjöbotten i 
mynningen av en förhistorisk havsvik som Hammarsjön nu är en rest av. Enligt 
äldre kartmaterial följer undersökningsområdet ungefärligt en minst 350 år gammal 
fastighetsgräns (fig.5). 

FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Undersökningsområdet S:ta Annas stig ligger centralt i fornlämning L1990:7628, 
Åhus historiska stadslager, vilken bland annat innefattar område innanför stadsmur 
(RAÄ Åhus 16:1) och kulturlager från Åhus tidigare bebyggelse (figur 4). 
Avgränsningen grundas i en karta från 1600-talets slut (Fornsök). S:ta Annas stig 
anlades i slutet av 1940-talet, dessförinnan har det funnits infartsvägar till gårdar 
och byggnader invid Torget i väster, medan det i östra delen funnits olika 
odlingslyckor (fig.5 och 6).  

Torget och en del av vägnätet inom fornlämningen har medeltida ursprung, och 
från medeltida bebyggelse finns en byggnadsrest, Sankta Annas kapellruin intill 
norra delen av undersökningsområdet, fornlämning L1990:7495. Ruinen är delvis 
restaurerad, 8 x 19 m stor (inre mått) och ligger i Ö-V riktning. Den är en rest av 
en enskeppig kapellbyggnad hörande till S:ta Annas hospital grundat år 1524, där 
koret är 6 x 6,5 m stort (Ö-V). Väggarna är av tegel i munkförband till en bevarad 
(restaurerad) höjd av 1,2-5 m, syllen är av gråsten. På platsen ska tidigare ha legat 
ett helgeandshus, och vid grävarbeten år 1948 inne i och söder om ruinen 

Figur 4. Utdrag ur Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsarkiv, Fornsök, med 
fornlämning Åhus stadslager L1990:7628 markerat i rosa. Undersökningsområdet i S:ta 
Annas stig markerat med blått. 
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påträffades äldre stenkonstruktioner som tolkades vara från medeltid, bland annat 
via en kam som daterades till 1200-tal (artikel i Kristianstadsbladet 25/6 1948). 

Söder om undersökningsområdet finns L1990:7611, plats med tradition – 
byggnad: ”Kungsstugan”. Det är enplansbyggnad som är 5 x 9 m stor i Ö-V, 
uppförd i korsverk, i facken finns mönsterlagt tegel och puts. Norra fasaden har 
1,2 m hög grundmur av gråsten. Den är en rest av en kringbyggd borgargård från 
1600-talets första del. Kungsstugan bär sitt namn efter en tradition om att den 
svenske kungen Carl XI räddade sig undan förföljare i byggnaden under det 
skånska kriget 1675-1679. 

Undersökningsresultat 
Undersökningen genomfördes som arkeologisk schaktningsövervakning, S:ta 
Annas stig schaktades upp i hela sin längd och bredd, plus 0,5 m på ömse sidor av 
stigen (fig.7). Schaktdjupet var 0,6 till 0,8 m, sammanlagt grävdes ett 130 m långt 
och 5 m brett schakt från Vallgatan i öster till Torget i väster. Schaktet återfylldes 
vartefter det grävdes, så inga längre sträckor var öppna samtidigt utan ungefär 10 
m i taget vilket gjorde inmätning och tolkning till viss del problematisk. Det 
befintliga bärlagret var 0,2 m djupt, därunder påträffades olika kullerstensytor, 
rivningslager, kulturlager och byggnadsrester. Inom stor del av västra halvan av 
undersökningsområdet framkom kullerstensbeläggning på 0,2 m djup, den tolkas 
vara från 1900-talet och mättes ej in. Lämningarna redovisas från öster till väster 
då det var i den ordning de framkom, flera lager kan höra ihop men det gick ej att 
avgöra. Uppgivna djup är relaterade till nuvarande marknivå. 

Figur 5. Karta över Åhus från år 1670. Undersökningens ungefärliga läge markerat i blått. 
Kartan ritad med söder uppåt, den har här vänts upp och ned så norr visar uppåt. 
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A444: GROPSYSTEM 
Längst i öster var mycket av schaktdjupet redan uppgrävt vid tidigare 
anläggningsarbeten. Men en bit in på sträckan påträffades djurben i flera större 
gropar som skar varandra i ett gropsystem, inmätt som A444 (fig. 7). Detta 
framkom på 0,25 m djup, och var överlagrat av bärlager. Man schaktade mellan 
0,6-0,7 m djupt i denna del, och groparna fortsatte djupare än så - hur djupt gick ej 
att bedöma. Fyllningen i dem var ensartad, mörkt gråbrun mycket lerig sand, och 
de obrända djurbenen var från framförallt köttrika delar (det vill säga matavfall) 
samt mindre mängd tegel- och järnfragment. De var grävda i ljust grågul sand och 
tydligt avgränsade, men kunde endast mätas in schematiskt på grund av tidsbrist.  
Intill gropsystemet påträffades en del av en enkel dubbelkam av medeltida slag, 
fynd nr 2 (framsida fig. 2 samt bilaga 2). 

Gropsystemet är av samma slag som de gropar och brunnar som grävdes i 
samband med ombyggnaden inom kvarter Carl XI:13 år 2018 söder om S:ta Annas 
stig (jfr Pettersson rapport 180020 under arbete). Man undersökte där en brunn 
samt avfallsgropar med innehåll som daterats från hög-/senmedeltid till 

Figur 6. Karta över Åhus från 1776. Undersökningens ungefärliga läge markerat i blått 
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tidigmodern tid. Groparna hade i många fall skurit varandra. Mot S:t Annas stig 
fanns även enstaka odlingshorisonter och utjämningslager utöver avfallsgroparna. 
Östra delen av undersökningsområdet var mycket skadat av moderna 
schaktningsarbeten. Total kulturlagertjocklek var cirka 1,2 meter, medan botten på 
nedgrävningar återfanns på 2,0 meter under dagens marknivå. Lämningarna tolkas 
som bakgårdsmiljö till nu försvunna gårdar. 

A245: GROP 
Omkring fem meter väster om gropsystemet framkom en grop på 0,4 m djup, 
A245, som var 1,2 x 1,4 m stor (N-S) tjocklek vid provstick ca 0,4 m tjock (fig. 7). 
Fyllningen utgjordes av en stenkrets av omkring 0,2-0,3 m stora stenar med flat 
sida uppåt, som tycktes omsluta ett lager av 0,3 m stora kalklumpar, träkol och 
bränd lera. 

Figur 7. Resultat 
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A436: ODLINGSLAGER 
I östra delen fanns ett omkring 40 m långt parti av kulturpåverkat odlingslager, 
A436, omkring 0,4 m tjockt, framkom på 0,2 m djup. Det har sannolikt fortsatt åt 
öster, men tidigare schaktningsarbeten har skadat denna del till viss del. Lagret 
påträffades inom den del där odlingstäppor syns i äldre kartmaterial (fig. 5 och 6). 
Fyllningen bestod av mörkt gråbrun lerig sand, lite sot och träkol. Det innehöll 
djurben, rivningsmaterial (tegelfragment - både tak och stenar, kalkbruk), 
keramikskärvor, järnnitar och spik. I lagret påträffades även en 17,5 mm stor 
blykula (fynd nr 1, fig.7 samt framsida fig. 3). Kulan är från ett tvåhandsvapen – 
det vill säga musköt, lodbössa, hake etcetera, som med stor sannolikhet är från 
tiden före fastställda vapenkalibrar, det vill säga slutet av 1600-talet (muntl. Medd. 
Engkvist 2019). Enhandsvapen brukade ha 12-15 mm i diameter. 

A200022: HÅRDGJORD YTA 
Mot botten av odlingslager A436, på 0,4 m djup, återfanns en 5,7 x 3,5 m stor yta 
som tycktes ha utgjort något slags beläggning, A200022, vilket bestod av kullersten 
0,1-0,2 m stora samt stora tegelfragment lagda i ett 0,1 m tjockt lager brun sand i 
ett 0,1 m. Under detta återkom A436. Lagret tolkas som rest av en hårdgjord yta, 
del av väg eller gårdsplan. 

A201: STENPACKNING 
Stenpackning, 1 m stor, framkom i odlingslager A436 på 0,4 m djup. Bestod av sex 
stenar 0,25-0,4 m stora. 

HUS 1: A406, A418 SAMT STENSYLLAR 
Mot botten av odlingslager A436, på 0,6 m djup, framkom en byggnadskon-
struktion omkring 4 x 5,5 m stor i VSV-ONO riktning. Den består av två 

Figur 8. Hus 1. Foto från SV, Y.Wickberg 
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syllstensrader med ett mellanliggande lergolv och en grop (fig. 8 samt bilaga 3: plan 
1). Norra syllstensraden är tät och vällagd bestående av 0,4 m stora stenar lagda på 
längden, den södra är skadad och består av 0,3-0,4 m stora stenar. Över 
huslämningen finns ett relativt tätt kullerstenslager på 0,4 m djup. Hus 1 ligger kvar 
täckt av fiberduk och bärlager.  

A406, lergolv 
Intill norra syllstensraden finns ett lergolv, omkring 3,5 m brett och 0,07 m tjockt 
bestående av gulgrå sandig lera. Över lergolvet ligger flera fragment av 
storstenstegel och flisor av taktegel.  

A418, grop 
I östra delen finns en grop, A418, som är fylld av sten 0,1-0,2 m stora, tegel, 
kalkbruk och en del djurben i en fyllning av brun sand. Den undersöktes ej mer än 
i ytan. Den utgör möjligen en inre konstruktionsrest. Hus 1 har samma riktning 
som fastighetsgränsen, men kan ej återfinnas i något kartmaterial.  

A450: RIVNINGSLAGER 
Lager A450 var 4 x 13 m stort och synlig del låg i VSV-ONO riktning (fig. 7). 
Tjockleken var minst 0,3 m. Det framkom på 0,4 m djup, och utgjordes av brun 
lerig sand och rikligt av tegelfragment, både från tak- och storstenstegel. Det var 
tydligt avgränsat och låg i gul och ljusbrun sand blandat med djurben. Lagret kan 
utgöra husrest eller byggavfall från byggnation i närheten. I östra delen framkom 
ett litet bronsbeslag av ålderdomligt slag, fynd nr 3 (fig. 9). Detta har gallrats efter 
registrering. 

A425: GROP 
Gropen A425 framkom i Lager A450 på 0,4 m djup. Den var 0,45 m stor och 0,3 
m djup, och innehöll tätt packad sten 0,07-0,15 m stora.  

KONSTRUKTION 2: SYLL- OCH KULLERSTEN 
Stenkonstruktion som framkom på 0,5 m djup. Den utgörs av en rad av syllstenar 
i norr och en kullerstensläggning i söder (fig. 7, 11 samt bilaga 3 plan 2). 
Syllstensraden består av 0,3-0,6 m stora stenar, tätt lagda med flat sida upp, slät sida 
mot norr medan den möter kullerstenslagret, A500, i söder.  

A500, kullerstenslager 
Kullerstenslagret framkom på 0,6 m djup och bestod av 0,1-0,2 m stora stenar, 
placerade med flat sida upp. I söder är den sönderbruten liksom i väster. 
Kullerstenslagret ligger i gul sättsand, därunder finns kulturlager av gråbrun lerig 

Figur 9. Fnr 3, bronsbeslag, 19 mm brett Figur 10. Fnr 4, hornbeslag, 30 mm brett i 
nederkant 
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sand, tegelfragment (gult och rött), kalkbruk och djurben. Ovan kullerstenslagret 
ligger relativt mycket träkol, tegelfragment och djurben. Konstruktionen är 
antingen del av väg eller del av byggnad. Störst sannolikhet är att den är del av en 
kullerstenslagd väg eller gång intill den kraftiga muren A776, Hus 3, som beskrivs 
nedan. 

  

Figur 11. Konstruktion 2. Foto från NV, Ylva Wickberg 

Figur 12. Hus 3 från NO, foto Y. Wickberg 
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HUS 3: A776, A200033 
Hus 3 utgörs av en kraftig mur, A776, som framkom på 0,6 m djup samt liten 
husgrund A200033 (fig. 7, 12 samt bilaga 3 plan 2). Hus 3 ligger kvar under duk. 
Ovan bygnadsresterna fanns ett kullerstenslager, A845, som framkom på 0,3-0,4 m 
djup och bestod av 0,1-0,2 m stora stenar. 

A776, stenmur 
Mur A776 är av ett slags skalmurstyp, cirka 0,7-0,8 m bred, bestående av vällagda 
yttre stenar 0,15-0,35 m stora, mestadels 0,2 m, lagda i minst tre varv. Mellan dessa 
skalstenar finns en kärna av 0,15-0,2 m stora stenar samt rikligt av mjukt kalkbruk. 
Kring muren finns löst kalkbruk, men inget sådant syntes på eller mellan 
ytterstenarna. Murens totala djup gick ej att bedöma, och den var sönderbruten i 
öster och skars/anslöt till byggnadsresten A200033 i väster. Invid den undre 
syllstensraden framkom Fynd nr 4, ett litet ornerat benbeslag. 

A200033, byggnadsrest 
A200033 är en stenkonstruktion tolkad som byggnadsrest, 2,3 x 2 m stor i N-S 
riktning och som framkom på 0,35 m djup. Den består av 0,25-0,4 m stora stenar 
murade med kalkbruk. I mitten finns rivningsmassor av krossat taktegel, många 
med understrykning, samt välformade spik och nitar. Byggnadsresten tolkades höra 
samman med muren A776, men då den inte undersöktes på djupet kan detta inte 
med all säkerhet fastslås. 

HUS 4: A961 OCH A1062 
Hus 4 består av en syllstensrad A961 och ett lager A1062, med en sammanlagd 
längd av 10,5 m (fig. 7, 13 och bilaga 3 plan 3). Löst liggande stenar intill lager 
A1062 tros vara del av konstruktionen. Lämningarna hör sannolikt till den byggnad 
som fortfarande fanns kvar år 1939, men eftersom de har ett ålderdomligt utseende 
är det rimligt att de ingått i den kringbyggda gård som syns på 17-1800-talskartorna 
(fig.6). Understa delen av konstruktionen ligger kvar under fiberduk. 

A961, stensyll 
Toppen av syllstensrad A961 påträffades på 0,3 m djup. Den var bevarad till en 
längd av 7,5 m, men var sönderbruten i västra delen. Där låg dock sten i samma 
storlek och sträckning ytterligare 1,5 m. Syllen bestod av både tuktad sten och 
natursten, vilka var 0,3-0,4 m stora. Den bestod av minst tre varv sten – i det 
understa ligger stenarna med flat sida uppåt och är 0,45-0,6 m breda och 0,6-08 m 
långa.  

A1062, lager – syllrest 
Lagret tolkades i fält som möjlig rivningsrest av stensyll. Det bestod av 0,2-0,3 m 
stora stenar, tegelfragment och rikligt av kalkbruk och sand. Norr och söder om 
lager A1062 fanns rester av kullerstenslager A1058 och 1066 (se nedan). 

KULLERSTENSLAGER: A1058 OCH 1066 
Intill Hus 4 fanns kullersten 0,2-03 m stora i flera skikt, det översta framkom på 
0,4 m djup. Under dessa fanns kulturlagerrester och rivningsmassor.  
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Figur 13. Hus 4 från Ö, foto Y. Wickberg 

Figur 14. Hus 6 från Ö, foto Y. Wickberg 
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HUS 5: A1075, A1082, A1086, A1093 
Hus 5 består av en delvis sönderbruten grundmur som framkom på 0,3 m djup, 
inmätt i tre delar som A1075, A1086 och A1093, samt tegelvägg/fundament A1082 
(fig. 7 och bilaga 3 plan 4). Sydsidan och delar av öst- och västvägg var bevarade. 
Sammanlagd längd på byggnaden var 10,8 m och bevarad bredd omkring 3 m, och 
muren var 0,6 – 1,0 m bred. Materialet i grundmuren utgjordes av tuktade stenar, 
0,15 - 0,35 m x 0,4 - 0,6 m stora, några 0,5 m stora kalkstensflisor samt rikligt av 
mycket hårt kalkbruk och tegel. Fyndmaterialet omkring murarna var av 18-1900-
talstyp vad gäller keramik och porslin. Den är del av den gård som legat vid Torgets 
nordöstra hörn. Tegelvägg A1082 var endast bevarad i nedersta varvet, ett lager 
tegelsten återstod, och tegelstenarna var 0,12 x 0,25 m stora och 0,08 m tjocka. 
Väggen var 0,12 m bred.  

RIVNINGSLAGER: A1107 
Rivningslager A1107 är 2,5 x 2,7 m stor och beläget intill västra delen av Hus 5 
(fig.7 och bilaga 3 plan 4). Det kan utgöra del av Hus 5 eller ett äldre hus. Det består 
av tegelfragment och kalkbruk i nedgrävning med fyllning av mörkt brun humös 
sand, sot och träkol. 

HUS 6: A1202 OCH A1214 
Längst i väster påträffades en ränna innehållande syllstenar, den mättes in i två delar 
då den skars av en modern ledning (fig.7, 14 samt bilaga 3 plan 5). I väster är den 
begränsad av schaktväggen, och total längd är därför okänd. Inom schaktet är den 
5,7 m lång och 0,3-0,5 m bred, och toppen av de högst liggande stenarna 
påträffades på 0,45 m djup, medan botten är på cirka 0,75 m djup. Stenarna är 0,12 
– 0,3 m stora, och ligger i en fyllning av mörkgrå siltig sand samt träkol.  Rännan 
överlagras av ett böljande 0,1 – 0,2 m tjockt lager mörkbrun, siltig/lerig sand med 
kolstänk. Konstruktionen gav ett mycket ålderdomligt intryck, men inget daterande 
fyndmaterial påträffades. Den kan vara del av en äldre byggnad, eller en 
avgränsande mur. Den ligger kvar under fiberduk och bärlager.  

Tolkning 
Byggnadsresterna tycks till stor del relatera till fastighetsgränsen, längsgående 
strukturer löper i och intill den. Gränsen finns med på de äldsta stadskartorna redan 
på 1600-talet, vilket kan betyda att den har rötter i den medeltida stadsplanen. 
Byggnadsresterna längst i väster hör sannolikt till de byggnader som visas i äldre 
kartmaterial, medan de i anslutning till ruinen och längre österut inte har kunnat 
beläggas i tillgängligt material. Det som tycks genomgående är att östra delen 
utgjort odlingslycka från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet, och 
byggnadsresterna och stenläggningarna i denna del kan mycket väl vara äldre än så. 

Förslag till fortsatta åtgärder 
Resultatet av undersökningen visar att det fanns välbevarade lämningar från 0,2 – 
0,4 m djup och nedåt. Hur djupt lämningarna ligger är inte fastställt, och flera av 
husgrunder och lagerrester ligger kvar direkt under markduk och bärlager. Vid 
framtida grävarbeten i eller i anslutning till S:ta Annas stig bör arkeologisk 
undersökning utföras.  
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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. 

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. 

Fyndenhet Ett inmätt fynd eller flera fynd från samma kontext 
(sammanhang) 

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

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 

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

RAÄ-nr Inventarienummer i Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister 

Störning Begrepp som syftar på markingrepp i modern tid 
som förstört (del av) fornlämning, t.ex. 
ledningsschakt eller dräneringar 

Undersökningsplan Dokument som upprättas inför en arkeologisk 
undersökning och som ska godkännas av 
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. 

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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Bilagor 

BILAGA 1, ANLÄGGNINGSTABELL 
Idnr Namn Subclass Beskrivning diam 

m 
Längd 
m 

Bredd 
m 

Djup 
m 

1 Hus 1 Huslämning Huslämning i Ö-V riktning. Lergolv mellan 
två rader syllstenar. Den norra raden är 
vällagd, framkom på 0,6 m djup, består av 
0,4 m stora stenar, den södra mer 
oregelbunden och skadad framkom på 0,4 m 
djup. Överlagras av kullersten på 0,4 m djup. 
I östra delen finns en 1,6 m stor (diam) 
packning av sten 0,1-0,2 m stora, tegelflis, 
kalkbruk och djurben. Ligger ovan lergolvet. 
Huslämningen fick ligga kvar under 
fiberduk. 

 
6 4 

 

6 Hus 6 Konstruktion Ränna med syllsten 0,12-0,3 m stora. 
Toppen av stenar på 0,45 m djup. Fyllning 
mörkgrå siltig sand och kolfragment. 
Förkolnat trästycke längs norra kanten 
0,1x0,53 m stor. Finns flygsandslager som 
går intill samma vägglinje fast högre upp 
(sektion finns då den ligger i slutet av 
undersökningsområdet mot väster). 

 
5,7 0,5 

 

201 
 

Stenpackning Framkom på 0,4 m djup. Består av 6 stenar 
0,25-0,4 m stora 

1,1 
   

245 
 

Stenpackning Framkom på 0,4 m djup. I mitten av anl 
finns kalkbruksfragment och träkol, dessa 
omgivs av tätt placerade stenar 0,2-0,3 m 
stora.  

 
1,4 1,2 0,2 

406 
 

Lager Lergolv gulgrå sandig lera. Flera stora 
takflisor horisontellt i ytan. Fragment av 
storstenstegel och djurben. 

 
6 3,7 0,07 

418 
 

Stenpackning Packning av stenar 0,1-0,2 m stora, 
tegelfragment, kalkbruk och djurben. 

1,6 
   

425 
 

Grop Framkom på 0,5 m djup. Innehåller sten 
0,07-0,15 m stora. 

0,45 
   

436 
 

Lager Framkommer under bärlager 0,2 m. Gråbrun 
lerig sand, djurben svin, nöt, get/får. Mkt 
tänder, kotor, lår- skenben och revben. En 
del svintår. Framförallt köttrester från 
köttrika delar. Finns även tegelkross, 
fragment av tak- och väggtegel, samt 
kalkbruk i lagret. Tolkas som odlingslager 
med utplöjda rivningsmaterial och avfall. 

 
33 5 0,4 
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444 Gropsystem Gropsystem Flera större och mindre gropar som gick i 
varandra. Ej undersökt på djupet. I ytan 
framkom obrända djurben. Gropsystem som 
hänger samman med det som undersökts i 
projekt 180020. Där kunde man konstatera 
brunnar och avfallsgropar. Systemet 
fortsätter sannolikt österut men den delen av 
schaktningen gjordes innan arkeolog 
tillkallats. Fyllning mörkt gråbrun mkt lerig 
sand, obrända djurben (mestadels köttrika 
delar), träkol, enstaka tegel- och 
järnfragment. Det framkom under 0,2 m 
bärlager och grävdes till ca 0,6 m djup. 

    

450 
 

Lager Rivningslager, framkom på 0,4 m djup. tegel 
(tak- sten-), storstenstegel. Tydligt avgränsat. 
Omgiven av gul och ljusbrun sand blandat 
med djurben. Husrest? Byggavfall? 

 
13 4 

 

500 
 

Lager Kullerstenslager. Framkom på 0,6 m djup. 
0,1-0,2 m stora stenar, flat sida upp. I norr 
ligger det an mot en fint lagd syllstensrad, 
stenar 0,3-0,6 m stora, jämn sida åt N och 
ojämn mot S och kullerstenslagret. I söder är 
den sönderbruten liksom i väster. Ligger i gul 
sättsand, därunder finns kulturlager av 
gråbrun lerig sand, tegelfragm (gult och rött), 
kalkbruk och djurben. Ovan 
kullerstenslagret ligger rel mycket träkol, 
tegelfrag och djurben. Del av väg eller norra 
delen av byggnad med kullerstensgolv?  

 
2,63 1,63 

 

776 Hus 3 Grundmur Framkom på 0,6 m, en del av stenarnas 
toppar på 0,4 m, i Ö 0,3 under markyta. 
Under kullerstenslager 772. Kantstenar 0,15-
0,35 mestadels 0,2. Innehåller stenpackning 
0,15-0,2 m stora samt rikligt med löst 
kalkbruk. Minst tre lager sten, går ej att 
avgöra djup.  Söder om finns mörkbrunt 
lerigt k-lager eller odlingsjord, på norrsidan 
byggavfall (tegel gult + rött) kalkbruk, träkol 
och djurben. Muren går ned till minst 0,8 m, 
den ligger djupare i Ö och ytligare i V.  
Byggnad finns fortfarande på denna plats 
1939. 

 
8 0,8 

 

832 
 

Trä 
     

845 
 

Lager Kullerstenslager, 0,1-0,2 m stora stenar. 
Framkom på 0,3-0,4 m. 

    

961 Hus 4 Grundmur Syll av både tuktad och natursten. Toppen på 
stenar framkom på 0,3 m djup. Består av 
minst tre varv sten - det understa med flat 
ovansida 0,45-0,6 m breda och 0,6-08 m 
långa. Norra om syllraden på 0,6-07 m djup 
finns mörkgrå lerig sand och 
rivningsmaterial och djurben, söder om är 
närmaste halvmetern samma som norr om, 
söder därom helt annan ljust gulbrun sand 
som överlagras av kulturlager alt odlingsjord. 

 
7,6 0,8 

 

1058 
 

Lager Gråsvart sandig lera, mkt träkol, tegelflis och 
kalkbruk. Framkom på 0,4 m. Under finns 
rivningslager 

   
0,2 

1062 
 

Lager Eventuell murrest, stenar 0,2-0,3, tegelfragm 
och mkt kalkbruk. Under finns rivningslager 

   
0,2 

1066 
 

Lager Kullerstenslager 0,1-0,2 m stora stenar samt 
mkt kalkbruk. Under finns mörkt 
rivninglager. 

   
0,2 

1070 
 

Sten 
     

1075 Hus 5 Grundmur 
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1082 Hus 5 Vägg 

     

1086 Hus 5 Grundmur 
     

1093 Hus 5 Grundmur 
     

1098 Modern brunn Störning 
     

1107 
 

Lager Tegelfragment och kalkbruk i tydlig 
nedgrävning. Tycks höra ihop med hus 5. 

    

1202 
 

Ränna 
     

1214 
 

Ränna 
     

1225 
 

Trä 
     

200022 
 

Lager Framkom på 0,4 m djup. Lager av relativt tätt 
lagda kullerstenar 0,05-0,25 m stora, 
mestadels 0,1-0,2 m. Mellan dessa finns även 
tegelkross. Endast ett lager sten, därunder 
brun sand 0,05-0,1 m tjockt. Tolkas som 
beläggning av något slag. 

 
5,5 3,2 0,2 

200033 
 

Husgrund Stenar 0,4-0,6 ligger i kalkbruk. Framkom 0,2 
m djup. Mycket krossat taktegel och 
kalkbruk i mitten. Understrukna takpannor, 
spik och nitar. Möjligen är den sönderbruten 
mot norr.  

 
2,3 2 

 

200036 Hus 5 Huslämning Framkom 0,3 under marknivå. Tuktad sten 
och kalkstenshällar 0,4-0,6 m långa. Rikligt 
av kalkbruk och tegel. Vägg av tegel. 18-1900 
talsporslin. 
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BILAGA 2, FYNDTABELL 
Fyndnr Material Sakord Antal Vikt 

g 
Beskrivning Fynd-

enhet 
Arkeologiskt obj 

1 Bly Muskötkula 1 29 17,5 mm i diam, 
sannolikt äldre än 
slutet av 1600-tal 

434 436 

2 Horn Kam 1 2 Sammansatt 
dubbelkam. På 0,15 
m djup. Medeltida  

253 
 

3 CU-leg Beslag 1 1 Mönstrat beslag, 
framkom på 0,4 m 
djup. Gallrat 

435 
 

4 Horn Beslag 1 1 Ornerad sida och 
rispad baksida. 
Framkom på 0,6 m 
djup intill 
syllstensrad 

 
776, Hus 3 

5 Keramik Protostengods 1 30 
  

425 

6 Keramik Yngre rödgods 5 14 
  

425 

7 Keramik Stengods 1 15 
  

425 

8 Keramik Jydepotta 1 8 
  

406, Hus 1 

9 Keramik Stengods 3 27 Saltglaserat. 1 
skärva ä rödgods 

 
450 

10 Keramik Rödgods 1 12 
  

450 

11 Keramik Kakel 1 4 Grön glasyr 
 

450 

12 Keramik Svartgods 1 49 
  

500, Konstruktion 
2 

13 Keramik Fajans 2 7 
  

500, Konstruktion 
2 

14 Keramik Yngre rödgods 2 67 
  

500, Konstruktion 
2 

15 Keramik Fajans 1 4 
  

500, Konstruktion 
2 

16 Keramik Kakel 6 936 Gul-blå glasyr, 
handslaget 

 
845 

17 Keramik Kakel 2 93 Pottkakel, grön 
glasyr 

 
776, Hus 3 

18 Keramik Yngre rödgods 12 372 
  

776, Hus 3 

19 Keramik Rödgods 2 36 
  

776, Hus 3 

20 Keramik Porslin 1 3 Kinesiskt 
 

776, Hus 3 

21 Bränd 
lera 

Tegel 2 271 Fragment munk-
nunnetegel 

 
776, Hus 3 

22 Kalkbruk Understrykning 1 262 Understrykning 
munk-nunnetegel 

 
776, Hus 3 
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BILAGA 3, KONTEXTPLANER 

 
 
  

Plan 1. Hus 1 (Stensyllar samt A406 och A418) 
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Plan 2. Konstruktion 2 
(stensyll samt A500) och 
Hus 3 (A776 och A200033) 

Plan 3. Hus 4 (A961 
och A1062) 
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Plan 4. Hus 5 (A1062, A 
1075, A1085, A1093 samt 
ev A1107) 

Plan 5. Hus 6 (A1202 
och A1214) 
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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. 



28 

 
 
 

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. 

 
 

 
 



 
 

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. 
 



 
 

 

S:ta Annas stig 
I samband med Kristianstad kommuns upprustning av S:ta Annas 
stig i centrala Åhus genomfördes en arkeologisk undersökning i 
form av schaktningsövervakning våren år 2019. Vägsträckan ligger 
inom fornlämning L1990:7628 (Åhus historiska stadslager). 
Undersökningsområdet var cirka 130 m långt, 5 m brett 0,6-0,8 m. 
djupt. Under det befintliga bärlagret på 0,2 m påträffades bland 
annat olika kullerstensytor, rivningslager, kulturlager, avfallsgropar 
och samt sex byggnadsrester. Några av byggnaderna hör sannolikt 
till de gårdar som legat på platsen under 17-1800 talet, men andra 
kan vara äldre än så. Flera av dem ligger kvar under fiberduk och 
bärlager. Fyndmaterialet utgjordes av skärvor av äldre och yngre 
rödgods, fragment av kritpipsskaft, del av en medeltida 
sammansatt dubbelkam av horn, del av ett hornbeslag, ett 
fragment av ett bronsbeslag och en muskötkula från före slutet av 
1600-talet. Fynden dateras vara från medeltid till tidigmodern tid.  
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