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Figur 1. Skåne. Kristianstad kommun markerat med blått, Kristianstad gul punkt, Vä grön punkt och Åhus röd punkt 

 

 
 
Figur 2. Utdrag ur Vägkartan, fornlämningar ”stadslager” i Kristianstad, Vä och Åhus i turkost 
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Sammanfattning 
Enligt Länsstyrelsen i Skåne läns generella beslut (Lst dnr: 431-34146-2017) har 
Sydsvensk Arkeologi AB löpande utfört arkeologiska undersökningar i form av 
schaktningsövervakningar inom tre fornlämningar, RAÄ nr L1990:969 
(Kristianstad stadslager), L1990:7375 (Vä stadslager) och L1990:7628 (Åhus 
stadslager), i Kristianstads kommun, Skåne län. Arbetet har utförts under tiden 
2018-04-03-2019-12-31. I enlighet med beslutet kontaktade C4 Teknik Sydsvensk 
Arkeologi AB inför kommande markarbeten, varvid dessas inverkan på 
fornlämning bedömdes och arkeologisk personal vid behov medverkade i 
grävarbetet. Framkomna lämningar undersöktes och dokumenterades inom ramen 
för ärendena. I vissa fall kunde ganska snabbt konstateras att fornlämningen var 
skadad vid äldre markarbeten, och att endast moderna fyllnadsmassor återstod. 

Under perioden meddelade C4 Teknik sex planerade grävarbeten till Sydsvensk 
Arkeologi (två i Kristianstad, ett i Vä och tre i Åhus), varefter bedömningen gjordes 
att arkeologisk personal skulle medverka i form av schaktningsövervakning vid 
fyra. Vid undersökningarna framkom rester av en källare/halvkällare i Vä, rivnings- 
och kulturlager samt en sannolik avfallsgrop i Åhus. I Kristianstad konstaterades 
endast moderna fyllnadsmassor. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Skåne län beslöt 2017-12-18 om ett generellt tillstånd för C4 Teknik 
att göra ingrepp i fast fornlämning, under villkor att arbetet i förväg meddelats och 
planerats tillsammans med Sydsvensk Arkeologi AB (Lst dnr: 431-34146-2017). 
Beslutet gällde fornlämningarna RAÄ nr L1990:969 (Kristianstad stadslager), 
L1990:7375 (Vä stadslager) och L1990:7628 (Åhus stadslager) i Kristianstads 
kommun under år 2018 och 2019 (figur 1-5). Tillståndet gällde endast för 
reparationsarbeten, inkoppling av nya abonnenter och liknande mindre 
schaktningsarbeten, inom de aktuella fornlämningarna. 

Syfte och metod 

SYFTE 
Inom de aktuella fornlämningarna finns historiska och medeltida stadslager, 
befästningsanläggningar, bebyggelselämningar, kyrkor och kyrkogårdar bevarade. 
Syftet med de arkeologiska undersökningarna var att dokumentera eventuella 
lämningar som påträffades vid schaktarbetena. 

METOD 
C4 Teknik anmälde planerade grävarbeten till Sydsvensk Arkeologi AB, varvid 
bedömningen gjordes om det fanns risk att skada fornlämning eller ej. I de fall 
arbetet innebar marginell eller ingen risk för fornlämningen ombads arbetsledare 
kontakta Sydsvensk Arkeologi AB om planerna ändrades eller fornlämning ändå 
påträffades. Vid de grävarbeten som bedömdes beröra fornlämning genomfördes 
arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, dvs att exploatörens 
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schaktning följdes av personal från Sydsvensk Arkeologi AB, varvid framkomna 
lämningar handrensades och dokumenterades. Dokumentation gjordes med 
digitala fotografier, ritningar, i de flesta fall inmätning med GPS – i annat fall med 
inprickning på karta som sedan digitaliserats, samt anteckningar. 

Fornlämningsmiljö 

KRISTIANSTAD 
Fornlämning RAÄ nr L1990:969, Kristianstad stadslager, är 1000x800 m stort och 
utgörs av kulturlager och befästningslämningar från det äldsta Kristianstad (figur2 
och 3). Staden grundades år 1614 på initiativ av danske kung Christan IV, som en 
förstärkning av försvarslinjen mot Sverige. Under Christian IV:s regeringstid 
anlades också liknande befästningsverk i Halmstad, Laholm och Kristianopel. 
Befästningsstaden Kristianstad fick en strategiskt väl vald placering på Allön, en 
halvö vid Helge ås sankmarker, och omslöts av en bastionsförsedd befästningsvall 
samt vallgravar. Genom staden ville den danska kungamakten åstadkomma ett 
starkt fäste mot svenska angrepp och ett skydd för de viktiga transportlederna i 
östra Danmark. I samband med att Kristianstad byggdes upp överfördes 
stadsrättigheterna från det av krig hårt drabbade Vä, och så småningom även från 
Åhus. Kristianstad är Nordens första exempel på en konsekvent genomförd 
renässansstad (Stewenius 1984:105). Kristianstads historiska stadsplan utgörs av ett 

Figur 3. Kristianstad med 
fornlämning L1990:969 Stadslager i 
blått, Nr 1 (Christian IV gata) och Nr 
2 (Ö. Boulevarden 34) markerade. 
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rektangulärt regelmässigt gatunät med kvarters- och tomtindelning, med 
sammanlagt 190 tomter, och stadsområdet mätte ca 700 x 240.  

VÄ 
Fornlämning RAÄ nr L1990:7375, Vä stadslager, är 750 x 750 m stort och utgörs 
av kulturlager och lämningar från den medeltida staden Vä, samt dess förhistoriska 
föregångare.  
Vä ligger på gränsen mellan Kristianstadslätten och Nävlingeåsen, cirka sju 
kilometer sydväst om Kristianstad. Det är en av de medeltida städer i Norden som 
uppvisar längst bebyggelsekontinuitet på en och samma plats, med äldsta kända 
lämningar från romersk järnålder. Under 1100-talets första hälft byggdes 
Mariakyrkan, och under 1160-talet ett Premonstratenserkloster. Privilegiebrev från 
mitten och slutet av 1200-talet visar att Vä då räknades som stad. 1612 ödelades Vä 
av den svenska armén. Två år senare uppmanades borgarna i Vä att flytta in till den 
nyanlagda staden Kristianstad.  

Inom Vä medeltida stadsområde har det skett en rad arkeologiska 
undersökningar som resulterat i dokumentation av lämningar från vikingatid/ tidig 
medeltid fram till 1600-1700-tal. De flesta undersökningarna har dock varit mycket 
små, gjorda i samband med tillbyggnader, diverse ledningsdragningar etc. Ett par 
större arbeten som är relevanta i detta sammanhang gjordes i samband med VA-
arbeten år 1962-63, och vid en utvidgning av kyrkogården 1991 (Thun 1982 och 
Helgesson 2005). 

ÅHUS 
Fornlämning RAÄ nr L1990:7628, Åhus stadslager, cirka 600 x 1100 m stort. Det 
utgörs av kulturlager och lämningar från Åhus äldre bebyggelse, främst innanför 
stadsmuren men även ett område väster därom, grundat på en karta från 1600-
talets slut (Fornsök). 

Åhus ligger vid Helgeås forna utlopp i Hanöbukten, det medeltida stadsområdet 
ligger vid den norra åstranden. Kring 1100-talets mitt började Åhus att utvecklas 
till en ort av större betydelse, och i samband med detta började man uppföra en 

Figur 4. Vä med fornlämning 
L1990:7375 Stadslager i 
blått, Nr 3 (Kung Valdemars 
väg 20) markerat 
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större kyrka i gråsten, S:ta Maria kyrka. Från denna tid anses också borgen Aosehus 
vara. Anläggningen var en biskopsborg belägen cirka 700 m nordost om 
Mariakyrkan, mellan staden och Helgeås mynning. Under 1200-talet fick orten en 
tydlig urban prägel. I mitten av 1200-talet anlades ett dominikankonvent, och  

Mariakyrkan genomgick en stor tillbyggnadsfas. Det anlades även ett 
spetälskesjukhus, S:t Jörgens hospital, cirka 750 m väster om kyrkan. Från denna 
tid stammar även det fyrsidiga torget, och förmodligen även en del av det 
anslutande rätvinkliga gatunätet. Stadsmuren är till vissa delar ännu bevarad, och 
har sannolikt tillkommit i mitten av 1300-talet. Öster om kyrkan fanns under  
senmedeltiden även S:ta Annas hospital (Rosenberg 1984). 

Undersökningsresultat 
Under år 2018 och 2019 handlades sex grävarbeten inom aktuellt beslut: två i 
Kristianstad, ett i Vä samt tre i Åhus (numrerade 1-6, se tabell 1 samt nedan). I två 
av fallen bedömdes ingen arkeologisk insats behövas (nr 2 och 5). I fyra av fallen 
bedömdes att arkeologisk insats vara nödvändig, men i ett av dessa framkom endast 
redan uppgrävda massor (nr 1). I tre av fallen framkom rester av fornlämning. 

KRISTIANSTAD 
Ärende nr 1, Christian IV gata 
Vid schaktningsövervakningen kunde det konstateras att inget av arkeologiskt 
intresse fanns bevarat, allt var sedan tidigare uppgrävt och samtliga massor påförda 
i modern tid (figur 3 och tabell 1). 
 
Ärende nr 2, Östra Boulevarden 
Bedömningen gjordes att ingen fornlämning skulle beröras utifrån schaktets läge 
och djup, i och med att det redan schaktats på platsen (figur 3 och tabell 1). 
 

Figur 5. Åhus med 
fornlämning 
L1990:7628 
Stadslager i blått, Nr 4 
(Lyckan 27), Nr 5 (Påls 
gränd) och Nr 6 
(Vallgatan 5) 
markerade. 
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TABELL 1, BEHANDLADE ÄRENDEN INOM BESLUTET 

 

 
 

VÄ 
Ärende nr 3, Kung Valdemars väg 20 
Ett cirka 4 x 5 m stort schakt grävdes i gatan, och ett 0,5 m brett och 1,5 m långt 
tilläggsschakt i väster in i fastigheten nr 20 (figur 4, 6 och tabell 1). Det gamla VA-
schaktet i gatan var fyllt med löst grus och tämligen stora stenar. På västra sidan, in 
mot tomtmarken, fanns ett parti med intakta kulturlager och en anläggning tolkad 
som en grundmur, A200006. Muren, en kallmur med 80 cm bevarad höjd (tre skift 
sten in situ) rensades fram med skärslev och skyffel. Den var byggd av grovt 
tillhuggen sten med spår av kalkbruk/slamning. Muren fanns i en tydlig 

Nr Ärende 
Medd. inkom 
till SAB 

Fältarbete 
start 

Kommentar Åtgärd 

1 
Christian IV 
gata, 
Kristianstad 

2019-01-09 2019-02-19 
Grävning i gata för missad 
inkoppling av dagvatten vid tidigare 
schakt.  Schakt: 2 x 5 m stort. 

Handläggning/SÖ 

2 
Östra 
Boulevarden 
34, Kristianstad 

2018-06-04 2018-06-25 
Byte av V/A servis. Schakt 3 x 4 m 
stort, 1,5 m djupt 

Handläggning/ingen 
åtgärd- redan uppgrävt 

3 
Kung 
Valdemarsväg 
20, Vä 

2019-02-20 2019-04-30 
Ändring dimension av dagvatten, 
vatten och spill. Schakt 2 x 3 m, 
1,5 m djupt 

Handläggning/SÖ 

4 
Lyckan 27, 
Åhus 

2018-03-23 2018-04-03 
Inkoppling ny dagvattenbrunn i 
befintlig dagvattenbrunn. Schakt: 
0,6 x 18 m, 1 m djupt. 

Handläggning/SÖ 

5 
Påls Gränd 4, 
Åhus 

2019-01-09 2019-01-21 
Schaktning vatten och spill. Schakt 
2 x 3 m stort 

Handläggning/ingen 
åtgärd. Utanför 
fornlämning 

6 
Vallgatan 5, 
Åhus 

2019-02-08 2019-02-27 
Ändra dimensioner på dagvatten, 
vatten och spill. Schakt: 1 x 11 m 
stort, 1,5 m djupt. 

Handläggning/SÖ 

Figur 6. Schakt 200002 i Vä. 
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nedgrävning fylld med grå humös sand med små tegelflis och spår av kalkbruk (bild 
1 framsida).  
Norr om muren/syllen fanns intakt stratigrafi synlig i sektionen på en sträcka av 
omkring 1,6 m. Över ren, ljus finkornig sand låg tydliga horisonter med 
humusblandad sand. Kunde förefalla vattenavsatt, men var snarast vinddrivet 
material. I det korta tilläggsschakt som drogs in i infarten till fastigheten framkom 
mer sten som föreföll ligga i vinkel mot den tidigare dokumenterade kallmuren i 
huvudschaktets västra kant. Här låg stenarna i minst två skift – men det kan ha varit 
fråga om tre skift även här, eftersom tilläggsschaktet inte grävdes lika djupt som 
huvudschaktet. 

Det hela bör kunna tolkas som resterna av en källare/halvkällare till en byggnad 
som legat ut mot gatan – den ursprungliga Kund Valdemars väg. Vid grävningarna 
för VA år 1963 har denna källare blivit skadad; dess nordöstra hörn förstördes. 
Inga daterande fynd gjordes. 

ÅHUS 
Ärende nr 4, Lyckan 27, Rönnowskolan 
Schaktet grävdes i N-S riktning, från dagvattenbrunn i söder och cirka 18 m norrut 
till ny anläggning/brunn (figur 5, 7 och tabell 1). Schaktet var 0,6 m brett, och i 
söder 0,75 m djupt och i norr 0,95 m. Under bärlager och flygsandslinser framkom 
på 0,5 m djup i söder och 0,8 m djup i norr ett kulturlager, bestående av delvis 
sotig, lerig och fet humus samt träkol, tegelfragment, glasskärvor och djurben. 
Lagret fortsätter under schaktat djup. I norr överlagras detta av ett orange 0,15 m 
djupt sandlager, däröver finns ett 0,2 m djupt sotigt brandlager, bestående av sandig 

Figur 7. Lyckan 27, schakt 200008. 
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och sotig humus, träkol samt måttligt av kalkbruk och tegelfragment (figur 8). Mitt 
på schaktsträckan påträffades på 0,6 m djup en rad av stenar i öst-västlig riktning, 
0,2 m i diameter. De ligger i kulturlagret men överlagras av recenta fyllnadsmassor. 
 
Ärende nr 5, Påls gränd 4 
Schaktet planerades utanför fornlämningsgränsen, varför ingen arkeologisk insats 
behövdes. Exploatören uppmanades dock till vaksamhet och rapportera om någon 
fornlämning skulle påträffas, särskilt med tanke på närhet till fornlämningen. 

 

Figur 8. Norra delen av schakt 200008, 1 m djupt. Kulturlager i botten, överlagrat av orange sand som i 
sin tur överlagras av brandlager. Foto från Ö, P. Svensson. 

Figur 9. Vallgatan 5, schakt 200011 samt grop A200014. 
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Ärende nr 6, Vallgatan 5 
Schaktet grävdes från Köpmannagatan och söderut mot Åhus Absoluts 
besökscenter, cirka 11 x 1 m stort och 1,5 m djupt. Denna del var redan uppgrävd 
och återfylld med påförda massor. Schaktet vidgades därefter i S:ta Annas stigs 
östra del, och blev 2,5 x 3,5 m stort och 1 m djupt (figur 5, 9 och tabell 1). Under 
0,35 m bärlager återfanns ett 0,16 m djupt rivningslager bestående av mörkt 
gråbrun lerig sand, rikligt med kalkbruk och tegelfragment (figur 10). Därunder 
fanns ett 0,2 m djupt kulturlager/odlingslager bestående av gråbrun lerig sand samt 
enstaka djurben. Därunder fanns ett 0,15 m djupt grågult flygsandslager. Under 
detta, på en m djup i botten av schaktet, fanns en grop, cirka 2 m i diameter och 
med ett djup av minst 0,5 m (vid provstick). Fyllningen bestod av gråbrun melerade 
fin sand, djurben och träkol samt gråvita lerklumpar. I ytan återfanns dels en skärva 
äldre svartgods, dels några spik samt en skärva yngre rödgods. 

Utvärdering 
Sammanlagt handlades sex ärenden inom beslutet för stadslagren i Kristianstad, Vä 
och Åhus för C4 Tekniks räkning under år 2018-2019. I fyra av fallen genomfördes 
arkeologisk medverkan i form av schaktningsövervakning.  

I tre av dessa påträffades rester av fornlämningar, främst i form av lagerrester 
men i ett fall även en byggnadsrest. Systemet att exploatören i förväg meddelade 
om planerade grävarbeten har fungerat väl, och ärendena har kunnat bedömas 
utifrån schaktens placering, omfattning och utfall från tidigare eventuella 
arkeologiska insatser i närområdena. Det är av stor vikt att eventuellt kommande 
ärenden fortsatt behandlas med fokus på möjligheter till nya och kompletterande 
kunskaper. 

Skyddet för fornlämningarna bör kvarstå, och eventuella grävarbeten fortsatt 
övervakas av arkeologisk personal.  

Figur 10. Vallgatan 5, lagerbildning i schakt 200011. I botten grop A200014. Foto från SO, Y. Wickberg. 
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DET UPPDRAGSARKEOLOGISKA SYSTEMET 

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



 
 

 

Åhus, Kristianstad och Vä 
SCHAKTNINGSÖVERVAKNINGAR 2018 OCH 2019 

C4 TEKNIK  

Sydsvensk Arkeologi AB har på löpande uppdrag av 
Länsstyrelsen i Skåne län (Lst dnr: 431-34146-2017) utfört 
arkeologiska undersökningar i form av schaktnings-
övervakning, under tiden 2018-04-03-2019-12-31, inom tre 
fornlämningar: RAÄ nr L1990:969 (Kristianstad stadslager), 
L1990:7375 (Vä stadslager) och L1990:7628 (Åhus 
stadslager), i Kristianstads kommun, Skåne län.  

I enlighet med länsstyrelsens beslut om ett generellt tillstånd 
om att göra ingrepp i fornlämning kontaktade C4 Teknik 
Sydsvensk Arkeologi AB inför kommande markarbeten. 
Löpande utvärderades arbetets omfattning och läge av 
Sydsvensk Arkeologi AB, som vid behov medverkade i form 
av en schaktningsövervakning. Tillståndet gällde endast för 
reparationsarbeten, inkoppling av nya abonnenter, och 
liknande mindre schaktningsarbeten.  

Sammanlagt medverkade personal från Sydsvensk 
Arkeologi AB vid fyra ingrepp i fornlämning. Vid 
undersökningarna framkom rester av en källare/halvkällare i 
Vä samt rivnings- odlings- och kulturlager i Åhus. I 
Kristianstad konstaterades endast påförda moderna 
fyllnadsmassor. 

SYDSVENSK ARKEOLOGI 
RAPPORT 2020:25 


