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Figur 1. Skånekarta med Ängelholms kommun (grått) och undersökningens läge (rött). 
 

 
 
Figur 2. Utdrag ur Vägkartan med förundersökningsområdet markerat (blått). 
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Sammanfattning 

Sydsvensk Arkeologi har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr 431-2643-
2021) utfört en arkeologisk förundersökning inom Ängelholm 2:38, Ängelholms 
kommun, Skåne. Förundersökningen föranleddes av Ängelholms kommuns planer 
på byggnation av en skola inom området. Förundersökningen har föregåtts av en 
arkeologisk utredning steg 2. 
Förundersökningens syfte är att ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför 

prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Förundersökningen ska fastställa 
och dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet 
samt ta tillvara fornfynd. Resultaten ska kunna användas av undersökare för att 
bedöma och beräkna omfattningen av en eventuell arkeologisk undersökning. 
Resultaten ska också kunna användas i företagarens planering.  
Matjorden banades av med grävmaskin med släntskopa. Inmätningen gjordes 

med RTK GPS. Ett urval anläggningar grävdes ut till 25, 50 eller 100 %. Prov-
tagning gjordes främst i syfte att få fram relevant arkeobotaniskt material för 14C-
datering. Metalldetektering genomfördes i sökstråk samt på anläggningar. 
Inför undersökningen planerades för 14C-analys, arkeobotanisk analys, osteo-

logisk analys samt keramik- och metallföremålsanalys. Keramik- och metall-
föremålsanalys har inte aktualiserats och övriga analyser har endast genomförts i 
begränsad omfattning. 
Förundersökningsområdet ligger uppe på en större höjdsträckning som sträcker 

sig i nordväst–sydostlig riktning mellan Rössjöholmsån i norr och Rönne å i söder. 
Området utgörs av åkermark. Höjden över havet varierar mellan ca 26 och 29 m 
ö.h. Större delen av området är flackt. Undantaget utgörs av den östra delen av 
området där ett höjdparti tar vid.  
Inom förundersökningsområdet berörs grav- och boplatsområde L1990:4517. 

Fornlämningen har en sparsam förekomst av flintavslag, med och utan retusch, 
samt enstaka förekomster av skörbränd sten. Inom fornlämningen skall det enligt 
1967 års inventering ha påträffats en hällkista i början av 1900-talet. I hällkistan 
skall det ha funnits en urna med rester av aska, spjutspetsar av flinta, en ring och 
ett armband. Centralt i området skall även fem stensättningar iakttagits. Vid den 
arkeologiska utredningen inom området framkom en brandgrav, stenfyllda gropar 
samt boplatslämningar i form av bl.a. stolphål. 
Totalt schaktades 2 154 m2 upp inom det ca 23 800 m2 stora förundersök-

ningsområdet. Det motsvarar ca 9% av ytan. Totalt mättes 107 anläggningar/objekt 
in. Dessa utgjordes av 10 diken, 43 gropar, 3 härdar, 1 kokgrop, 1 lager, 7 stenar, 
34 stenlyft, 3 stolphål, 4 oklassificerade objekt samt 1 som utgick. Av dessa har 43 
anläggningar undersökts, dvs. 40%. 
Inom större delen av området påträffades inga objekt av arkeologiskt intresse. 

De stenfyllda gropar som uppmärksammats vid utredningen, och som kopplades 
till den påvisade gravmiljön, visade sig i samtliga fall utgöras av stenlyft. Dessa hade 
likartad fyllning och innehöll inga fynd, undantaget ett fåtal sentida inslag. Mönster 
som kan antyda borttagna stenkonstruktioner saknades. 
I ett av schakten påträffades ett stenlyft efter vad som möjligen kan ha varit en 

rest sten. I fyllningen fanns brända ben varav några identifierats till människa. 
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Sentida glas tyder på att stenen tagits bort i modern tid. I det absoluta närområdet 
påträffades ytterligare ett större stenlyft efter vad som kan ha varit en rest sten, en 
kokgrop samt tre hårt skadade härdar. 14C-dateringen av hassel från kokgropen 
A878, bränt ben från A1548 samt hassel från härden A648 placerar aktiviteterna i 
mellersta bronsålder, yngre bronsålder respektive förromersk järnålder. Inga ytter-
ligare lämningar av arkeologiskt intresse fanns inom förundersökningsområdet. 
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås. 
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Inledning 

Sydsvensk Arkeologi har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr 431-2643-
2021) utfört en arkeologisk förundersökning inom Ängelholm 2:38, Ängelholms 
kommun, Skåne (figur 1 och 2). Förundersökningen föranleddes av Ängelholms 
kommuns planer på byggnation av en skola inom området. Förundersökningen har 
föregåtts av en arkeologisk utredning steg 2 (Liahaugen 2021). 

14C-analys utfördes av Ångströmlaboratoriet, Avdelningen för jonfysik, 14C-
laboratoriet vid Uppsala universitet. Stefan Gustafsson, Arkeologikonsult, 
genomförde arkeobotanisk analys. Metalldetekteringen utfördes av Jonas Paulsson, 
Schulz Paulsson Arkeologi AB. 
Anläggningsbeskrivningar, analyser m.m. redovisas i bilaga 1–6. 
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Syfte och metod 

Förundersökningens syfte är att ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning 
om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Förundersökningen ska fastställa och doku-
mentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet. 
Resultaten ska kunna användas av undersökare för att bedöma och beräkna omfatt-
ningen av en eventuell arkeologisk undersökning. Resultaten ska också kunna an-
vändas i företagarens planering.  
Matjorden banades av med grävmaskin. Innan avbaning sattes ett antal för-

planerade områden ut i anslutning till utredningsschakt med koncentrationer av 
relevanta lämningar. I övrigt drogs kompletterande sökschakt i anslutning till 
schakt 1, det enda schaktet kring vilket det bedömdes nödvändigt. Inmätningen 
gjordes med RTK GPS. Arkeologiska objekt mättes in och kodades avseende 
anläggningskategori direkt vid inmätningstillfället. Mätdata fördes över för lagring 
i Intrasis 3. Ett urval anläggningar grävdes ut till 25, 50 eller 100 %. De grävdes ut 
med skärslev och/eller spade (figur 3). Fynden handplockades. Provtagning gjordes 
främst i syfte att få fram relevant arkeobotaniskt material för 14C-datering. 
Metalldetektering genomfördes i sökstråk samt på anläggningar (bilaga 1). 
Inför undersökningen planerades för 14C-analys, arkeobotanisk analys, 

osteologisk analys samt keramik- och metallföremålsanalys. Keramik- och metall-
föremålsanalys har inte aktualiserats, och övriga analyser har endast genomförts i 
begränsad omfattning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Anläggningsundersökning i schakt 1. Foto från öster. Foto: Kristian Brink. 
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Topografi och fornlämningsmiljö 

Förundersökningsområdet ligger uppe på en större höjdsträckning som sträcker sig 
i nordväst–sydostlig riktning mellan Rössjöholmsån i norr och Rönne å i söder. I 
den östra delen av förundersökningsområdet består jordmånen av sandig morän, 
medan jordmånen i det övriga området består av lerig morän. Området utgörs av 
åkermark. Höjden över havet varierar mellan ca 26 och 29 m ö.h. Större delen av 
området är flackt. Undantaget utgörs av den östra delen av området där ett 
höjdparti tar vid. Det är i denna del som gravlämning konstaterats vid utredning 
och förundersökning. 
Inom förundersökningsområdet berörs grav- och boplatsområde RAÄ 

L1990:4517 (figur 4). Fornlämningen har en sparsam förekomst av flintavslag, med 
och utan retusch, samt enstaka förekomster av skörbränd sten. Inom forn-
lämningen skall det enligt 1967 års inventering ha påträffats en hällkista i början av 
1900-talet. I hällkistan skall det ha funnits en urna med rester av aska, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Fornlämningar i området kring undersökningen. De som nämns i text har markerats med 
lämningsnummer. 
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spjutspetsar av flinta, en ring och ett armband. Hällkistan har tagits bort. I närheten 
har även två flintyxor påträffats. Centralt i området skall även fem stensättningar 
iakttagits. Fornlämningen är delad av kungsgårdsleden i öst–västlig riktning. Vid 
den arkeologiska utredningen inom området framkom en brandgrav, flera sten-
fyllda gropar samt boplatslämningar i form av bl.a. stolphål (Liahaugen 2021). 
Längs höjdsträckan finns även ett stort antal boplatser/boplatsområden samt 

bl.a. ett flertal högar, t.ex. L1990:4386, L1990:3954, L1991:6695, L1991:6959, 
L1990:4574 och L1990:4014 (figur 4). Omkring 300 m nordväst om utrednings-
området har det gjorts en arkeologisk utredning som resulterade i att det påträffades 
förhistoriska boplatslämningar, L1987:2702 (Lagergen-Olsson 2003). Åt sydost, 
utanför kartbild i figur 4, har det undersökts delar av boplatser med bl.a. ett mycket 
välbevarat långhus från förromersk järnålder (Ericson 2004; Olsson 2007). 
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Figur 5. Schakt-, anläggnings- och fyndenhetsöversikt. Se figur 6 för gravmiljön i schakt 1. Anläggnings-
beskrivningar finns i bilaga 5. 
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Resultat och diskussion 

Totalt schaktades 2 154 m2 upp inom det ca 23 800 m2 stora förundersöknings-
området (figur 5). Det motsvarar ca 9% av ytan. Totalt mättes 107 anläggningar/ 
objekt in. Dessa utgjordes av 10 diken, 43 gropar, 3 härdar, 1 kokgrop, 1 lager, 7 
stenar, 34 stenlyft, 3 stolphål, 4 oklassificerade objekt samt 1 som utgick. Av dessa 
har 43 anläggningar undersökts, dvs. 40% (se bilaga 5 för anläggningsbeskrivningar 
och bilaga 6 för fyndlista). 

SCHAKT 1 (7–11) – DEL AV GRAVMILJÖ 
I det östligaste schaktet, schakt 1, återfanns den anläggning (A1548) med brända 
ben som påträffades i samband med den arkeologiska utredningen (figur 6). Två av 
benfragmenten från utredningen identifierades som brända skallfragment av 
människa (Liahaugen 2021). Ytterligare brända ben framkom i samband med 
förundersökningen (se bilaga 3 för osteologisk analys och tolkning).  
A1548 visade sig vid undersökning bestå av ett par stenlyft, varav ett större 

(figur 7). I fyllningen, ca 20 cm ned, påträffades modernt flaskglas. Det tyder på att 
den sten som stått eller legat här, och som möjligen kan ha utgjort en gravmarkering 
i form av en rest sten, tagits bort i modern tid. Benmaterialet, F1733 på figur 6, har 
då delvis rörts om. Resta stenar förknippas ofta med äldre järnålder (se Björk 
2005:62 f med referens), vilket då inte stämmer med 14C-dateringen av bränt ben 
(se nedan samt bilaga 4). Noterbart är även att ett par större stenar i schaktet 
uppvisade tydliga borrhål vilket visar på stenborttagning i området. Även diket som 
passerar sydväst om A1548 kan ha påverkat bengömman.  
I absoluta närområdet påträffades ytterligare ett större stenlyft, en kokgrop samt 

tre hårt skadade härdar (figur 6, 8, 9 och 10). Stenlyftet A905 utgjordes av ett stort 
stenlyft och där A888 med sten 1782 samt A917 kan ha utgjort stödstenar till en 
större (rest) sten. Det ska poängteras att ytterligare stenlyft fanns i schaktet men 
där det inte, med stöd av t.ex. konstruktionsdetaljer eller brända ben, gått att avgöra 
om det rör sig om spår efter konstruktioner (figur 6). Området var generellt rikt på 
sten av varierad storlek.  

14C-dateringen av hassel från kokgropen A878, bränt ben från A1548 samt 
hassel från härden A648 placerar aktiviteterna i mellersta bronsålder, yngre brons-
ålder respektive förromersk järnålder (bilaga 4). 
Ett antal sökschakt, 7–11, drogs i anslutning till schakt 1 men inga ytterligare 

lämningar av arkeologiskt intresse påträffades. Noterbart är att A1548 m.fl. grav-
relaterade anläggningar låg på kanten av en markerad höjd som sträcker sig utanför 
förundersökningsområdet, i huvudsak österut. Det är inom denna höjd som 
L1990:4517 är registrerad. Höjdskillnaden är inte dramatisk – från A705 (27,60 m 
ö.h.) till A1548 (28,19 m ö.h.) – men uppfattades som tydlig i fält (figur 6). 
Sammantaget kan de aktiviteter som påvisats inom schakt 1 kopplas till övriga 

gravindikationer inom L1990:4517. Möjligen utgör kokgropen A878 en boplats-
lämning, men förekomsten av en tidigare hällkista inom området antyder att även 
kokgropen kan vara relaterad till aktiviteter inom gravområdet. Gravområdet, till-
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sammans med närliggande gravhögar, visar på begravningskontinuitet i området 
från senneolitikum t.o.m. järnålder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Schakt 1 med anläggningar. Streckad linje markerar ungefärlig brytpunkt där höjdpartiet som 
sträcker sig åt öster tar vid. Anläggningsbeskrivningar finns i bilaga 5. 
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Figur 7. Stenlyft (grav) A1548, sektion. Ett par stenlyft kan urskiljas varav det till höger i bild tolkas som en 
möjlig plats för en rest sten. Foto från norr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Stenlyft A905 i plan. Metallutslag (järnklumpar) markerade med plastskedar. Till vänster i bild sten 
1782 i stenlyft A888. Ovanför A905 ses stenlyft A917. Foto från sydost. 
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Figur 9. Kokgrop A878, sektion. Från nordost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Härdarna A638 och A648 i plan. Foto från öster. 
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Figur 11. Stenlyft A533. Foto från nordväst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Stenlyft A1237. Foto från nordost. 
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SCHAKT 2–6 
Vid utredningen framkom åtta stenfyllda gropar. Groparna fördelade sig över två 
områden. Dels i den nordöstra delen av utredningsområdet och dels i dess västra 
del. Med tanke på att det inom utredningsområdet också framkom gravindikationer 
lyftes de stenfyllda groparna fram som möjliga delar i en större gravmiljö 
(Liahaugen 2021). 
Flera schakt togs upp kring de stenfyllda groparna från utredningen (figur 5). I 

schakt 2–6 påträffades dock inga anläggningar av arkeologiskt intresse. Groparna 
som mättes in hade relativt likartad fyllning med torvig karaktär och med stenar i 
varierad storlek i fyllningen. Ingen av dessa anläggningar innehöll sot eller träkol. 
Samtliga som undersöktes (34 stycken) konstaterades utgöra gropar efter upplöjd 
sten (stenlyft). Ett par visas på figur 11 och 12. Återstående anläggningar inmätta 
som gropar (43 stycken) kan också förmodas utgöra stenlyft. Mönster som kan 
antyda borttagna stenkonstruktioner har inte kunnat identifieras. Inga fynd av för-
historisk karaktär påträffades i anläggningarna. Sentida inslag som tegelbitar, 
enstaka skärvor rödgods och järnföremål konstaterades i något fall. 
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Förslag på fortsatta åtgärder 

Sammantaget kunde endast en mycket hårt skadad och rumsligt begränsad del av 
en gravmiljö konstateras i den östligaste delen av området (schakt 1). Samtliga 
relevanta anläggningar i schaktet undersöktes. Inga ytterligare lämningar av arkeo-
logiskt intresse fanns inom förundersökningsområdet. 
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås. 
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Ordlista 

 
Anläggning Arkeologiska lämningar i form av nedgrävningar 

(t.ex. stolphål, gropar, härdar, gravar etc.) 
Artefakt Ett föremål framställt av mänsklig hand 
Avbaning Borttagande av jordlager med grävmaskin 
Avslag Spår efter avsiktlig bearbetning av flinta i form av 

avslagna bitar 
Bayesian Statistisk bearbetning av 14C-dateringar som syftar 

till att snäva in dateringarnas tidsintervall 
Bockbredd Avståndet mellan de två stolparna i ett stolppar 

som ingått i den takbärande konstruktionen i ett 
treskeppigt långhus (generellt finns endast de 
igenfyllda stolphålen där stolparna en gång stått 
kvar, och bockbredden mäts utifrån dessa) 

Brandgrav Grav där skelett kremerats 
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 

Dös Se Megalitgrav 
Enskifte Skiftesreform som syftade till att varje gårds ägor 

skulle samlas till ett enda sammanhängande 
område (skifte) och att gårdsbebyggelsen skulle 
placeras på det tilldelade området 

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

Fasad Grävd ränna i vilken trästolpar eller stenar synliga 
ovan mark placerats på rad 

Fibula Dräktspänne i metall vars funktion varit att hålla 
ihop ett klädesplagg 

Flatmarksgrav Förhistorisk grav utan idag synlig markering ovan 
jord 

Flottera 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 
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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 

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

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

Gravfält Lokal med minst fem förhistoriska 
gravanläggningar med ett inbördes avstånd av 
högst 20 meter 

Grophus Huskonstruktion med nedgrävt golvplan 
Gropkeramisk kultur Stenålderskultur, ca 3200–2200 f.Kr. Förknippas 

traditionellt med jakt, framför allt säljakt, och fiske, 
i kustmiljöer 

Grävenhet Inmätt och undersökt enhet i form av t.ex. del av 
anläggning, lager, stick eller ruta 

Gånggrift Se Megalitgrav 
Humus Nedbrutna växt- och djurdelar i det övre jordlagret 

(matjorden) 
Hägnad Anordning för att hägna in och avskilja ett område 

eller för att binda samman det med andra 
Härd/härdgrop Eldstad anlagd på markytan/eldstad i grop, med 

eller utan stenkonstruktion/steninnehåll 
Hällkista Se Megalitgrav 
Hög Synligt gravmonument, uppbyggt av grästorvor 

och/eller jord 
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). 

Inventering Okulär avsökning av undersökningsyta 
KML Kulturmiljölagen 
Kokgrop Grop för matlagning. Maten packas in och läggs 

ner med varma stenar i gropen som sedan täcks 
med jord. Resultatet blir en ugnsliknande miljö. 

Kolluvium Jordlager bildat genom markomflyttning (erosion) 
Kulturlager Avsatta jordlager med fynd och lämningar efter 

mänsklig aktivitet. Bildas generellt av intensiv och 
långvarig aktivitet på en plats. 

Lertäkt Oftast stora gropar eller sammanhängande 
system av gropar som grävts för att utvinna lera. 
Leran kan ha använts för keramikframställning 
eller för att klina flätverkade väggar i hus. 

LiDAR (Light Detection Ranging). En optisk 
avkänningsteknik som används för att bestämma 
position eller andra egenskaper hos avlägsna 
föremål genom reflekterat laserljus, t.ex. en 
markytas topografiska läge. LiDAR-data kan 
användas t.ex. till 3D-modeller. 

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

Lämningsnummer Numrering av fornlämningar i 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister, 
sökbart i sök- och karttjänsten Fornsök. 

Lösfynd Enstaka fynd som inte återfunnits i anläggning. 
Oftast rör det sig om fynd som påträffats i 
matjorden. 
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Makrofossil Frön och frukter som t.ex. bevarats genom 
förkolning 

Malstenslöpare Handhållen sten som använts för att krossa t.ex. 
sädeskorn (se även Underliggare) 

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

Osteologi Läran om ryggradsdjurens skelett, dvs. både djur 
och människor 

Paleoekologi Vetenskapen om ekologiska förhållanden i ett 
historiskt perspektiv, både med koppling till 
naturliga processer, som klimat, och till 
människans markanvändning och miljöpåverkan 

Pollenanalys Eller pollenstatistik. En paleobotanisk teknik med 
vilken man räknar pollenkorn i sediment och torv. 
Viktigt för studiet av växtlighet under olika 
perioder.  

RAÄ-nr Inventarienummer i Riksantikvarieämbetets 
tidigare fornlämningsregister 

Recent Sentida/nutida 
Rektifiera Anpassa äldre kartor till modernt format 
Röjningsröse Ett stenröse som tillkommit då man röjt mark från 

sten. I odlingsmark benämns de även odlingsröse.  
Röse Gravanläggning med markerat välvd profil, 

uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av 
sand eller jord 

Skifte En lantmäteriförrättning där jord fördelas mellan 
två eller flera ägare. Skiftena under 1700- och 
1800-talen går under många olika namn, t.ex. 
storskifte och enskifte. Det gemensamma var att 
de syftade till att förbättra jordbruket. 

Skärvsten/skörbränd 
sten 

Sten som utsatts för höga temperaturer varpå de 
spruckit och kan ha fått spetsiga/kantiga former 

Slagg En ometallisk biprodukt som uppstår vid olika 
typer av metallurgiska processer, t.ex. 
järnframställning 

Spannlängd Avståndet mellan enskilda stolpar eller stolppar 
som ingått i den takbärande konstruktionen i ett 
två- eller treskeppigt långhus (generellt finns 
endast de igenfyllda stolphålen där stolparna en 
gång stått kvar och spannlängden mäts utifrån 
dessa) 

Stenlyft Avtryck, oftast fyllt med matjord, efter sten som 
”lyfts” av t.ex. plogen 

Stensträng En raserad förhistorisk inhägnad, föregångare till 
stengärdesgården 

Stensättning Gravöverbyggnad bestående av packad sten i ett 
fåtal lager, ofta flack. Olika former förekommer, 
t.ex. rund, kvadratisk, rektangulär eller 
skeppsformad.  

Stolphål Igenfyllt hål i marken där en trästolpe har stått. 
Ofta kan de knytas till långhuslämningar. 

Stridsyxekultur Stenålderskultur, ca 2800–2300 f.Kr. Förknippas 
traditionellt med boskapsskötsel och i viss mån 
jordbruk. 

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

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 
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lokalisera och avgränsa fornlämning. 
Toft Motsvarade den tomt där gårdens hus och 

kålhave var belägna. Äldre gårdslägen/ägor har 
ibland levt kvar i marknamn med ändelsen toft/en. 

Trattbägarkultur Stenålderskultur, ca 4000–2800 f.Kr. Förknippas 
traditionellt med jordbrukets introduktion i 
Sydskandinavien. Byggde bl.a. fasader, långhögar 
och megalitgravar. 

Tvärpil Pilspets av sten, vanligen flinta, med tvärställd egg 
Underlag (ibland alv) Den del av markprofilen som ofta ligger direkt 

under matjorden, ibland även på större djup 
(under t.ex. kolluvium) 

Underliggare En sten som fungerat som arbetsyta vid malning 
av t.ex. säd. Sädeskornen har krossats mot 
underliggarens yta med hjälp av en mindre sten 
(malstenslöpare). 

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. 

Utredningsobjekt Yta/ytor inom exploateringsområde som bedömts 
kunna innehålla fornlämning. Fastställs efter 
byråinventering och fältbesiktning av 
exploateringsområdet. 

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

Äldre rödgods Typ av keramik med datering till 1200–1300-tal 
Östersjökeramik Typ av keramik med datering från och med sen 

vikingatid till början av medeltid, 900–1200-tal 
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Metalldetekteringsrapport 

Undersökning med metalldetektor i samband med arkeologisk förundersökning av 

fornlämning L1990:4517, inom fastigheten Ängelholm 2:38, Ängelholms kommun, 

Skåne 

Metalldetektormodell som användes: XP DEUS 11” 

Undersökningen: 

Arbetsmetod och utförande: 

En systematisk metalldetektering utfördes i två steg. 

Inledningsvis avsöktes ploglagret från ytan i hela undersökningsområdet (UO) med sökstråk med ett 

avstånd av 20 meter. Dessa förtätades till 10 meters avstånd i den något högre östra delen av UO.   

Som komplement avsöktes även den upplagda matjorden invid alla sökschakt. 

Avslutningsvis detekterades alla framtagna anläggningar och strukturer nere i alla sökschakten. 

Vid avsökningarna av matjorden negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra 

kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet 

kunde dateras i fält togs upp och mättes in med GPS. Metallföremål som med säkerhet kunde 

bestämmas till senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte. 

Vid detekteringarna av anläggningar/strukturer beaktades alla typer av metallutslag. Metallföremål 

som låg ytligt togs upp och mättes in med GPS, medan djupare liggande utslag markerades för att 

senare kunna kontrolleras vid de följande arkeologiska undersökningarna. 

Fältarbetet utfördes den 13/9 2021. 

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) – 

Vid undersökningstillfället var hela fältet en stubbåker som nyligen tallriksharvats, vilket resulterade i 

en ojämn yta med viss besvärande stubb och ogräsväxtlighet. 

Arbetet utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden. 

Jonas Paulsson (Arkeolog och metalldetekteringsspecialist) 

Schulz Paulsson Arkeologi AB 

Telefon: 0701733223 

E-post: sp.arkeologi@gmail.com

BILAGA 1 METALLDETEKTERING



Inledning

ARKEOBOTANISK ANALYS AV PROVER FRÅN ÄNGELHOLM, 
 2:38, SKÅNE, SYDSVENSK ARKEOLOGI PROJEKT 210029

Beställare: Sydsvensk Arkeologi

Analys: Stefan Gustafsson, Arkeologikonsult 2021

Trädslag Högsta egenålder i kalenderår

Ask 250
Björk 300
Ek 500+
Hassel 60
Tall 400

Figur 1. Tabell över olika trädslags högsta egenålder.

På uppdrag av Sydsvensk Arkeologi har Arkeolo-
gikonsult genomfört en arkeobotanisk analys av 3 
prover från projekt fastigheten Ängelholm 2:38, 
Ängelholm socken, Ängelholm kommun i Skåne 
(Sydsvensk arkeologi projekt 210029). Analysen 
inriktade sig på att bedömma växtmakrofossilens 
informationsmaterial och att plocka ut relevant ma-
terial till 14C-analyser.

Metod och genomförande

Den arkeobotaniska provtagningen och flotering av 
proverna utfördes av personal från Sydsvensk Ar-
keologi. Analys av det framfloterade av växtmate-
rialet gjordes av Arkeologikonsult. Artbestämning 
av växtrester och vedart gjordes med hjälp av olika 
mikroskop med en förstoring av 4 till 1000 gånger 
samt referenssamlingar och referenslitteratur (bl.a. 
Berggren 1969, 1981, Jacomet 2006; Digital Seed 
Atlas of the Netherlands, Schweingruber 1978, 
1990, www.woodanatomy.ch).

Det kan vara svårt att avgöra egenåldern på en kol-
bit. Den högsta egenåldern har den innersta års-
ringen medan den yttersta har den lägsta. Kvistar 
kan ha hög egenålder eftersom de anläggs inne i 
en gren eller i en stam för att sedan kapslas in och 
bevaras inne i veden. Därför bör man utgå från trä-
dens maximala livslängd när det gäller diskussioner 
kring egenålder (tabell 1). Frön, nötter, knoppar 
och sädeskorn har däremot en egenålder av 1 år.

Antal kolbitar från varje träslag i proverna har inte 
räknats utan endast förekomst har konstaterats. 
Proverna har undersökts tills inga nya träslag på-
träffats. Växtmakrofossilen har däremot räknats 
och kvantifierats. 

Sammanfattning

Redovisningen av analysresultat framgår av figur 
2, artlistan. Där framgår även vad som föreslås till 
eventuella 14C-analyser. Utplocket till dateringar har 
skickats till Sydsvensk arkeologi.

Proverna innehöll i stort sett träkol från ask, björk, 
ek, hassel och tall. I prov 878:1852 hittades ett för-
kolnat frö från grässtjärnblomma. Mängden kol i 
detta lilla frö räcker inte till en 14C-analys.

Anl. nr. 638 648 878

Prov nr. 1738 1739 1852

växtmAkrofossil

GrässtjärnblommA 1
vedArt

Ask 9
björk 30
ek 16 30+ 13
HAssel 30+ 5 30+
tAll 2 24
obestämt kol X X X
14C-utPloCk Hassel Hassel Hassel

Figur 2. Artlista.

1

BILAGA 2 ARKEOBOTANIK



Litteratur

Berggren, G. 1969. Atlas of seeds and small fruits 
of Northwest-European plant species with morpho-
logical descriptions. Part 2: Cyperaceae. Swedish na-
tural Science Research Council, Stockholm.

Berggren, G. 1981. Atlas of seeds and small fruits 
of Northwest-European plant species with morpho-
logical descriptions. Part 3: Salicaceae–Cruciferae. 
Swedish Museum of natural History, Stockholm.

Hemsida, Digital Seed Atlas of the Netherlands:  
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/?pLanguage=en

Jacomet, S. 2006. Identification of cereal remains 
from archaeological sites. Archaeobotany Lab, IPAS, 
Basel University. Opublicerat kompendium.

Schweingruber, F. H. 1978. Microscopic Wood 
Anatomy. Structural variability of stems and twiggs 
in recent and subfossil woods from Central Europe. 
Zug. Switzerland.

Schweingruber, F. H. 1990. Anatomy of Europe-
an woods. Paul Haupt förlag, Bern, Stuttgart, Wien.

Hemsida, wood anatomy of Central European species: 
www.woodanatomy.ch



BILAGA 3 OSTEOLOGISK ANALYS 
Stella Macheridis & Helene Wilhemson, Sydsvensk Arkeologi, 2022 

INLEDNING 
Denna rapport behandlar det brända benmaterial som framkom under arkeologiska 
undersökningar inom Ängelholm 2:38. Materialet framkom under en arkeologisk 
utredning steg 2 och en förundersökning inom ett område där det planeras en 
byggnation av skola (Liahaugen, 2021; Brink, denna volym). Samtliga benfragment 
härrör från samma anläggning, ett stenlyft (A1548), som noterades under AU2 (då 
kallad A791), men som grävdes ut i sin helhet under förundersökningen (figur 1). 
Under förundersökningen, blev det tydligt att A1548 bestod av stenlyft, framför allt 

ett större. I fyllningen till det större stenlyftet, hittades bl.a. modernt glas, vilket visar 
att stenlyftet skett relativt sent. Detta har medfört att benmaterialet störts, och 
eventuellt omlagrats inom anläggningen. Under AU2 togs en del synliga ben upp från 
anläggningens yta. Bland dessa identifierades två kraniefragment till människa av 
osteolog Helene Wilhelmson (Liahaugen, 2021: 8). Syftet med den osteologiska 
analysen har varit att om möjligt identifiera benfragmenten till familj eller närmare, 
samt att göra en bedömning av anatomisk representation och eldpåverkansgrad.  

Figur 1 Schakt 1 med stenlyftet 1548 markerat. Den gröna pricken markerar FB 1733. 
Ängelholm 2:38, FU (2020). 

MATERIAL 
Materialet består av 484 fragment (47,09 g). Benen härrör, som sagt, från stenlyftet 
A1548, och har tillvaratagits under två tillfällen. Tabell 1 redovisar fördelningen av 
materialet per undersökning. Den större delen av materialet framkom under 
utgrävningen av anläggningen (LUHM 33029): det upptogs i preparat och sållades fram 
av osteolog efter säsongen. Framför allt, hittades benen i FB1733 (238 fragment, 27 
gram) (figur 1). De ben som hittats utanför 1733 kan antas ha förflyttats genom senare 
störningar, bl.a. under tiden för stenlyftet.  
Samtliga ben har kalcinerats. Ett fåtal uppvisade en ickeuniform bränning från blå 

till vit, alltså inte helt fullständig genombränning, dock har hela benfragmenten bränts 
på höga temperaturer, och måste ändå anses vara (delvist) kalcinerade. I storlek är 
fragmenten generellt små (<5-10 mm). De största benfragmenten (kring 20 mm i 
längd) är mycket få och kommer från rörben. Medelvikten per fragment är mycket låg 
(0,097 g), vilket beror på att materialet är hårt bränt. Det är något högre i materialet 
från AU2 (0,134 gram) än i det från FU (0,082 gram). Det är framför allt i det förra, 



 
 

där de större fragmenten av rörben påträffats. Möjligen kan det vara relaterat till att de 
varit mer synliga för arkeologerna, eller till att materialet rörts om på olika sätt. 
 
Tabell 1 Kvantitativ fördelning stenlyft 1548, Ängelholm 2:38, AU2 (2020) och FU 
(2021) 
LUHM/Und. Antal fragment Vikt (g) Homo sapiens 
33019/AU2 140 18,86 11 
33029/FU 344 28,23 7 (4 H. sapiens?) 
Totalt 484 47,09 18 

METOD 
Materialet har bestämts i lokaler tillhörande Sydsvensk Arkeologi AB, och med hjälp 
av referensmaterial däri. De brända benen har identifierats till art och element. 
Eldpåverkansgrad har registrerats genom färgning, dels vilken färg och dels om benet 
är uniformt bränt eller ej. Ytfrakturer till följd av eldpåverkan har noterats. 
Terminologin följer den som beskrivs av Asmussen (2009), och inkluderar icke-
uniform bränning, djupa resp. longitudinella sprickor, transversala sprickor och 
warping (se Macheridis, 2013). Kurvilinjära sprickor, s.k. tumnagelfrakturer (Eng. 
thumbnail fractures), har också noterats (se t.ex. Gonçalves m.fl., 2011). Det finns en 
diskussion huruvida dessa fraktureringstyper är meningsfulla, vad gäller information 
kring bränning. Warping t.ex. har visat sig uppstå på bränning av både "färska" och 
torra ben, om än inte i lika hög grad (Buikstra & Swegle, 1989; Asmussen, 2009). 
Detsamma gäller tumnagelfrakturer (även Gonçalves m.fl., 2011). Likt Asmussen 
(2009), ser vi de snarare som möjliga, tentativa indikationer på hur materialet har bränts, 
dvs. kompletterande information, snarare som absoluta tecken. Ytfrakturering har 
enbart noterats på fragment 10 mm eller större (se Macheridis, 2018: 72). Eventuellt 
synbara indikationer på patologi, dödsålder, och kön har också registrerats. Benen som 
framkom under förundersökningen har registrerats i IntraSis och uppbär 
fyndnumrerna 6-21.  

RESULTAT 
Enbart människa (Homo sapiens) har identifierats bland de brända benen (tabell 2, se 
figur 2). Detta bekräftar tidigare bedömningar av materialet, dvs. att det handlar om 
kremationslämningar. Material var hårt fragmenterat, som det brukar när det är hårt 
bränt (kalcinerat). Totalt kunde 18 fragment identifieras till människa. Fyra av dessa är 
mindre säkra, och anges med ett frågetecken. Större fragment tillvaratogs under 2020, 
än under FU. Dessa större fragment verkar också i större utsträckning komma från de 
långa rörbenen (se figur 2). Samtliga ben redovisas i Appendix 1. 
Tabell 2 ger en anatomisk fördelning över de fragment som identifierats. Som synes, 

är kraniefragmenten dominerande. Detta är säkert relaterat till det faktum att 
människans skalltak har karaktäristiska drag, t.ex. diploen, vilka är lättare att känna igen 
även i mycket små fragment från exempelvis rörben. Anatomiskt sett är kraniet, övre 
extremiteter och nedre extremiteter representerade. Kotraden och bålen generellt är 
inte företrädda. Dessa består till en högre grad av spongiös benvävnad, och har 
förmodligen fragmenterats mer i o m den hårda bränningen. Med andra ord, så kan 
benfragment från dessa regioner hypotetiskt sett återfinnas bland de oidentifierade 
fragmenten.  
 

Tabell 2 Människobenen i A1548, Ängelholm 2:38, AU2 (2020) och FU (2021) 
Anatomisk region/del NISP 
Kranium 7 
Tänder 2 
Tibia 1 
Rörben 2 
Metapod 3 
Falang 2 
Obestämd 1 
*kranium (1), rörben (2), obestämd (1), bedömd som Människa? 



Tabell 3 Ytfrakturer på benen i A1548, Ängelholm 2:38, AU2 (2020) och FU (2021) 
Typ Antal 
Kurvilinjär 2 
Transversala sprickor 15 
Djupa longitudinella sprickor 9 
Grunda longitudinella sprickor 2 
warping 1 

Vad gäller ytfrakturer, noterades 29 sådana (tabell 3). Framför allt handlar det om 
transversala sprickor, samt djupa sprickor på längden. En del av dessa förekommer på 
samma fragment. Det är inte så många ytfrakturer som noterats, och det är svårt att 
använda tabell 3 för att dra slutsatser om kremationen i sig. Intressant är dock att 
köttiga eller macererada kvarlevor tenderar att uppvisa ytfrakturer i form av 
transversala sprickor, longitudinella sprickor, och warping till en högre grad än torra 
(Asmussen, 2009). Informationen från tabell 3 kompletterar bilden och stöder en 
tolkning att det handlar om en kremation av ett färskt lik.  

Två fragment av falanger från proximal (hand, Ph II, fnr 10, figur 2) respektive 
distal del (hand eller fot, ph I/II, fnr 11) visade en komplett epifyssammanväxning, 
vilket indikerar en dödsålder över 14 år (Cunningham mfl. 2016: 345; 469). Dessa visar 
att även kroppens mer perifera delar finns representerade anatomiskt. Inte bara rörben 
och skalle. Troligen rör det sig därför om en från början relativt komplett kremerad 
inidivid. Då tandrötter saknas, vilka är lätta att identifiera även i mycket små fragment 
och bevaras väl finns främst två möjliga scenarier. Det första är att detta är en bålplats 
där man samlat in en del av hela brända kroppen för att deponera detta i ett annat 
sammanhang i en ny kontext. Det andra, i vår bedömning något mer sannolika, är att 
dessa ben - representerade alla delar av kroppen men i enstaka benfragment - har 
redeponerats i graven här efter att de insamlats från gravbålet på en annan plats. Det 
är framförallt då endast en tandrot, ett element som bevaras väl och som borde finnas 
i mängder (cirka 40 st för en person som haft de flesta tänder kvar) för en komplett 
kropp - trots förekomst av skalltak - som stödjer detta då de är mycket små och är mer 
sannolika att bli kvar på bålplatsen. 
Ett diafysfragment av tibia har skickats in till 14C-analys. Det är också det största 

fragmentet som noterades (1,75 g). Resultaten gav en datering till 2 542 ± 32 dvs cirka 
797-545 f.Kr som huvudsakligen omfattar bronsålder period VI.
Det kol som analyseras med 14C-metoden kan påverkas av dieten som

djuret/människan har. Reservoir-effekt innebär att kol som bildats för länge sedan och 
lagrats i en geologisk reservoir inträder i ett betydligt senare ekosystem där det tas upp 
av då levande organismer. Dessa organismer, och de konsumerar dem, kan då alltså 
verka mycket äldre än vad de faktiskt är pga reservoir-kolets höga egenålder. Detta är 
särskilt relevant när djur eller en människa konsumerar en större andel akvatiskt 

Figur 2 Brända ben från 
A1548, Ängelholm 2:38, 
FU (2021).  
Från vänster: fnr 20 
(oidentifierade rörben), 
fnr 10 (falang av 
människa), fnr 14 
(skalltaksfragment, 
människa) och fnr 21 
(tandrot, människa) 



 
 

protein, färsk- eller havsvattensfisk primärt. Hur exakt reservoireffekten påverkar ben-
prover av människa/djur är mycket omdebatterat de senast 10 åren (exempelvis 
Philipsen et al. 2013). När 14C provet görs på bränt ben så är det karbonat som 
analyseras (istället för kollagen som analyseras vid prov på obränt ben). Då δ15N inte 
kan mätas alls i karbonat så finns ingen möjlighet att uppskatta individens fisk-
konsumtion. Det är därför inte heller möjligt att diskutera reservoir-effekten alls för 
brända ben vilket är en felkälla att ha i åtanke, speciellt när människoben provtagits.  
Ytterligare en felkälla är utbyte av kol med bränslet i bålet och benvävnade. Äldre 

trä/kol eller torv som använts som bränsle på bålet kan utbyta kol med benet i 
bränningsprocessen vilket kan ge en äldre ålder än den verkliga med flera hundra upp 
till tusentals år (Olsen et al. 2013, Snoeck et al. 2014). Exakt hur en sådan effekt skall 
kunna definieras i benets värden är inte fastställd. Ett särskilt högt δ13C -värde (dvs mer 
negativt) än vanligt för människa innebär en större risk för utbyte med bålets bränsle 
då växtdelar (trä, kol, torv osv) har mer negativa värden. Det aktulla provet hade δ13C 
-20,0 vilket inte är anmärkningsvärt negativt för att vara människa utan relativt vanligt 
förekommande. Det är således mindre sannolikt att bränslet haft någon större påverkan 
på benets datering och att det skulle ha bidragit till någon reservoireffekt.  

SAMMANFATTANDE KONKLUSION 
Under AU2 och FU av områden inom Ängelholm 2:38, 2020-2021, påträffades och 
undersöktes en anläggning, ett stenlyft (A1548). Denna rapport behandlar den 
koherent mängd ben som framkom under utgrävningen. Benmaterialet har tolkats som 
en omrörd bengömma, som har haft sitt ursprungsläge under stenen som lyfts 
(FB1733). Den osteologiska analysen bekräftar att det handlar om kvarlevor från 
(förmodligen en) människa. Inga andra arter har identifierats men kan inte uteslutas, då 
det inte är helt ovanligt i brandgravssammanhang. Anatomiskt är nästan hela kroppen 
representerad. Bevaringen har påverkats av den hårda bränningen, vilket fragmenterat 
benen, och särskilt den spongiösa benvävnaden, vilket försvårat osteologisk 
identifikation. Kvarlevorna kommer förmodligen från en vuxen individ. Kremationen 
skedde under bronsålderns sista del (period VI). Bengömman är troligen en sekundär 
brandgravskontext i betydelsen att anläggningen inte är bålplatsen. Det rör sig mer 
sannolikt om omdeponerade ben - som ska representera en hel kropp - som har 
begravts i en ny kontext efter att kroppen bränts på en annan plats som en del av en  
gravritual i flera steg.  
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APPENDIX I 
OSTEOLOGISK KATALOG 
Nedan följer en bilaga över samtliga fragment, listat efter fyndnummer. Katalogen 
inkluderar art, element, sida, kommentar för ålder, kön och tafonomi. Fasindelning och 
kontextinformation är inkluderat. Förkortningar: HS = Homo sapiens (Människa), Ma = 
Mammalia (däggdjur). NSP = Number of Specimens (Lyman 2008), antal fragment.  
DLF = djupa longitudinella sprickor, TS = transversala sprickor, DSF = grunda 
longitudinella sprickor. 
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33029 n/a 6 HS Os longum 2 0,78 vit DLF (1) >20mm (1) 
33029 n/a 7 Ma Metapodium 2 0,23 vit TS (1) porös yta/patologi? (1) 
33029 n/a 8 Ma Indeterminatus 11 0,18 vit 
33029 n/a 9 HS Dens 

(PM/Mfragm) 
1 0,04 

33029 1733 10 HS Phalanx II 
manus 
(proximal) 

1 0,21 10 Kurvilinjär; 
DLF 

vit 

33029 1733 11 HS Phalanx I/II 
(distal) 

1 0,21 15 Kurvilinjär vit epifysen sammanväxt (fuc) 

33029 1733 12 HS Metapodium 
(proximal) 

1 0,29 15 TS vit förmodligen MT 

33029 1733 13 HS Metatarsale 
(diafysfragm) 

2 0,26 10 vit 

33029 1733 14 HS Kranium 4 1,54 15 vit 
33029 1733 15 Ma Indeterminatus 267 10,8 vit i storlek <10 mm (majoritet 

<5) 
33029 1733 16 Ma Indeterminatus 4 0,41 icke-UF vit-blå 
33029 1733 17 Ma Kranium 12 2,23 15 vit 
33029 1733 18 Ma Os longum/ 

metapodium 
9 1,55 15 vit förm metapodie-fragment 

33029 1733 19 Ma Os longum 
(diafys) 

18 4,24 15 TS: 7; DLF 
5 

vit 

33029 1733 20 Ma Os longum 
(diafys) 

8 5,22 25 TS 1; DLF 
1; DSF 1 

vit 

33029 1733 21 HS Dens (rot, 
molar (M1?)) 

1 0,04 10 troligen M1+, men enbart en 
rot 

33019 n/a 2 HS Kranium 2 0,91 15 vit 
33019 n/a 1 HS Tibia (diafys) 1 1,75 vit skickad på 14C 
33019 n/a 1 Ma Indeterminatus 92 4,61 
33019 n/a 1 Ma Indeterminatus 23 3 10 
33019 n/a 1 Ma Os longum 6 1,88 10 TS (2); 

DLF (1) 
33019 n/a 1 Ma Metapodium 3 0,46 10 TS (1); 

DLF 1 
33019 n/a 1 Ma Metapodium 5 1,06 15 DSF 1; TS 

1 
33019 n/a 1 Ma Os longum 4 2,61 15 Warp 1; TS 

1 
1 fe/Ti fragm? 

33019 n/a 1 HS
? 

Cranium 1 0,13 10 

33019 n/a 1 HS
? 

Os longum 1 1,48 20 fe? 

33019 n/a 1 HS
? 

Os longum 1 0,84 20 TS; 
cracking 

33019 n/a 1 HS
? 

Indet 1 0,13 15 costa eller pars petr? 
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BILAGA 4 14C-DATERINGAR 
*På dateringsattestet från Uppsala står ett felaktigt anläggningsnummer. 
Anl.nr Anl.typ/kontext Lab nr BP ± Material Prov nr  δ13C‰ kal. BC/AD 2 σ Kommentar 

 A648  Härd  Ua-71712  2222  29  Hassel  1739  -25,5  BC 383–BC 198  - 

 A878  Kokgrop  Ua-71713  2933  30  Hassel  1852  -29,1  BC 1252–BC 1016  - 

A1548* Stenlyft Ua-73577 2542 32 Ben, människa - -20,0 BC 797–BC 545 - 
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Resultat av 14C datering av träkol från Projekt 210029,
Ängelholm 2:38, Skåne. (p 3927)

Förbehandling av träkol:

1. Synliga rottrådar borttages.

2. 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).

3. 1 % NaOH tillsätts (10 h, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc.
HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och be-
nämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga
organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen
SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före mätningen av 14C-innehållet i acceleratorn förbränns det tvättade och intorkade materialet,
surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

RESULTAT

Labbnummer Prov δ13C‰ V-PDB 14C ålder BP
Ua-71712 A648, Provnummer 1739 −25,5 2 222 ± 29
Ua-71713 A878, Provnummer 1852 −29,1 2 933 ± 30

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson/Lars Beckel

1/3
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Kalibreringskurvor

-250-450-650-850-1050-1250
Calibrated age (BC)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
Ua-71712 2222 ± 29 BP

Ua-71713 2933 ± 30 BP
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Ua-71712: 2222 ± 29 BP

68.2% probability
BC 360 - BC 348 (8.4%)
BC 310 - BC 272 (24.8%)
BC 264 - BC 241 (15.2%)
BC 234 - BC 205 (19.7%)

95.4% probability
BC 383 - BC 336 (20.7%)
BC 326 - BC 198 (74.6%)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
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Ua-71713: 2933 ± 30 BP
68.2% probability
BC 1205 - BC 1138 (41.5%)
BC 1134 - BC 1108 (16.3%)
BC 1092 - BC 1082 (5.4%)
BC 1065 - BC 1056 (4.9%)

95.4% probability
BC 1252 - BC 1250 (0.4%)
BC 1222 - BC 1042 (91.8%)
BC 1033 - BC 1016 (3.2%)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
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Resultat av 14C datering av bränt ben från Ängelholm, Skåne.
(p 4257)

Förbehandling av brända ben:

1. 1.5 % NaOCl tillsatt till det rengjorda och krossade benprovet och blandningen fick stå i
rumstemperatur i 48 h.

2. Provet tvättat till neutral i avjoniserat vatten.

3. 1 M HAc tillsatt till provet och blandningen fick stå i rumstemperatur i 24 h.

4. Provet tvättat till neutral i avjoniserat vatten och intorkat.

5. Lakning med 6 M HCl.

6. Den erhållna CO2-gasen grafiteras därefter Fe-katalytiskt före mätningen av 14C-inne-
hållet i acceleratorn.

RESULTAT

Labbnummer Prov δ13C‰ V-PDB 14C ålder BP
Ua-73577 SA210029/A1458/FB1733 −20,0 2 542 ± 32

Med vänliga hälsningar

Lars Beckel/Daniel Primetzhofer

1/2
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Kalibreringskurvor
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Ua-73577: 2542 ± 32 BP
68.2% probability
BC 790 - BC 750 (33.3%)
BC 682 - BC 666 (11.7%)
BC 633 - BC 620 (7.2%)
BC 612 - BC 590 (14.5%)

95.4% probability
BC 797 - BC 736 (37.7%)
BC 692 - BC 663 (15.1%)
BC 647 - BC 545 (42.5%)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
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BILAGA 5 ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR 
Anl.nr Anl.typ 

Undersökt 
andel, % Beskrivning X Y Z 

200 Stolphål 0 - 6237497,492 368468,345 26,557 

209 Stenlyft 25 

1,31x0,47 m i plan; 0,13 m djup 
Skärslev/handplock 
Grå siltig sand, enstaka stenar 
Diffus i plan, ojämn botten 6237499,643 368466,872 26,575 

223 Stenlyft 50 

0,37x0,35 m i plan; djup ej angivet 
Skärslev/handplock, ritades inte 
Torvig silt med sandiga linser, ojämn 
botten 6237499,972 368469,149 26,599 

233 Stenlyft 50 

0,30x0,24 m i plan; djup ej angivet 
Skärslev/handplock, ritades inte 
Undersökt 50 % med grävsked. Torvig silt 
med sandiga linser, ojämn botten 6237498,178 368470,872 26,551 

241 Stenlyft 50 

0,37x0,26 m i plan; djup ej angivet 
Skärslev/handplock, ritades inte 
Undersökt 50 % med grävsked. Torvig silt 
med sandiga linser, ojämn botten 6237501,58 368474,644 26,661 

250 Grop 0 - 6237504,709 368480,999 26,661 

259 Grop 0 - 6237507,774 368470,26 26,582 

269 Stenlyft 50 

1,45x1,39 m i plan; djup ej angivet 
Skärslev/handplock, ritades inte  
I ytan fanns en del stenar (ca 0,15 m 
stora) som dock ej bildade någon struktur 
utan låg spridda i den grå sandiga 
fyllningen 6237507,038 368472,039 26,622 

302 Stenlyft 50 

0,30 m i diameter; djup ej angivet  
Skärslev/handplock, ritades inte  
Torvig silt med sandiga linser, ojämn 
botten 6237508,283 368476,555 26,65 

310 Stolphål 0 - 6237509,31 368476,689 26,647 

317 Stenlyft 25 

1,13x0,77 m i plan; djup ej angivet  
Skärslev/handplock, ritades inte  
Svacka/stenlyft med grå torvig silt med 
inslag av sandiga linser, ojämn botten 6237508,443 368473,627 26,587 

328 Stenlyft 50 

0,54x0,43 m i plan; djup ej angivet 
Skärslev/handplock, ritades inte  
Grå sand och nedtryckt matjord, ojämn 
botten 6237484,832 368541,482 26,977 

337 Stenlyft 50 

0,64x0,43 m i plan; djup ej angivet 
Skärslev/handplock, ritades inte  
Torvig silt, mer flammigt i den norra delen 6237485,912 368541,928 26,926 

347 Stolphål 0 - 6237485,896 368547,231 27,003 

356 Sten 0 - 6237487,244 368545,47 27,361 

381 Grop 0 - 6237486,509 368549,504 26,992 

389 Dike 0 - 6237486,57 368541,149 26,929 

409 Dike 0 - 6237487,355 368542,091 27,088 

437 Dike 0 - 6237487,341 368543,273 27,002 

457 Grop 0 - 6237489,629 368543,66 27,062 

468 Grop 0 - 6237487,851 368544,355 26,986 

480 Grop 0 - 6237493,217 368545,557 26,997 

490 Stenlyft 50 

1,73x1,30 m i plan; 0,44 m djup 
Skärslev/handplock 
Matjordsaktig homogen fyllning, stenar av 
varierande storlek i fyllningen 6237491,462 368548,972 27,049 

502 Dike 0 - 6237491,171 368546,773 27,055 

524 Grop 0 - 6237489,357 368553,274 27,078 

533 Stenlyft 25 
1,93x1,24 m i plan; 0,20 m djup 
Skärslev/handplock 6237489,496 368556,21 27,162 
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Grå silt (matjord?) och en del sten, ojämn 
botten 

539 Stenlyft 0 
Enbart dokumenterad i plan  
Grå silt (matjord?) och en del sten 6237490,822 368556,466 27,111 

560 Grop 0 - 6237440,428 368589,999 27,83 

628 Utgår 0 Matjordsrest 6237442,504 368583,192 27,655 

638 Härd 100 

0,70 m i diameter; 0,05 m djup 
Skärslev/handplock, ett jordprov togs 
Svartbrun, något humös, sandig silt, 
ställvis träkolsfragment och sot 
Härdbotten 6237439,466 368596,386 28,194 

648 Härd 100 

0,70 m i diameter; 0,05 m djup 
Skärslev/handplock, ett jordprov togs 
Svartbrun, något humös, sandig silt, 
ställvis träkolsfragment och sot  
Härdbotten 6237440,149 368596,638 28,194 

659 Härd 50 

0,60 m i diameter; 0,04 m djup 
Skärslev/handplock, ett jordprov togs 
(slängts) 
Sotstrimmor i underlaget. Delvis täckt av 
nedrasat material från schaktkanten, 
därför endast halva grävd.  
Härdbotten (till stor del infiltrerat material) 6237437,373 368599,606 28,25 

692 Grop 0 

Extensivt undersökt 
Sannolikt stenlyft med tegel och rödgods i 
ytan 
Detektorfynd av järnspik som låg på ca 5 
cm djup 
Fynden togs inte tillvara 6237437,712 368589,505 27,948 

705 Stenlyft 50 

1,00x0,90 m i plan; 0,20 m djup 
Spade/handplock, ej ritad 
Mörkbrun matjord 6237447,359 368581,642 27,606 

715 Stenlyft 50 

0,75 m i diameter; 0,20 m djup 
Spade/handplock, ej ritad 
Mörkbrun matjord 6237445,098 368583,345 27,628 

724 Grop 0 - 6237447,578 368584,536 27,667 

733 Stenlyft 50 

1,40x1,05 m i plan; 0,35 m djup 
Spade/handplock, ej ritad 
Mörkbrun matjord 6237446,932 368586,143 27,775 

746 Grop 0 - 6237444,761 368586,181 27,806 

758 Grop 0 - 6237442,48 368586,477 27,754 

769 Grop 0 - 6237445,667 368588,952 27,935 

779 Ej klassific. 0 - 6237440,084 368594,093 28,191 

800 Ej klassific. 0 - 6237440,844 368583,872 27,71 

808 Stenlyft 50 

1,10x0,80 m i plan; 0,20 m djup 
Spade/handplock, ej ritad 
Mörkbrun matjord 6237441,645 368595,462 28,173 

819 Grop 0 - 6237444,003 368591,09 28,03 

828 Grop 0 - 6237445,309 368591,864 27,956 

838 Stenlyft 50 

0,59x0,49 m i plan; 0,40 m djup 
Spade/handplock, ej ritad 
Grå silt med inslag av gula fläckar 6237449,459 368591,296 27,913 

847 Stenlyft 50 

0,96x0,82 m i plan; 0,30 m djup 
Spade/handplock, ej ritad 
Grå siltig sand, inslag av träkol, lerkross, 
tegelkross och en liten porslinsskärva 
Fynden togs inte tillvara 6237447,885 368589,873 27,936 

858 Grop 0 - 6237445,851 368589,843 27,964 

869 Grop 0 - 6237446,662 368594,314 28,118 

878 Kokgrop 50 

1,33x0,82 m i plan; 0,46 m djup 
Skärslev/handplock, ett jordprov togs 
Diffusa begränsningar i plan men väldigt 
mycket sten. Något skadad vid 
schaktning. Fyllningen bestod av 
skörbrända stenar av varierande storlek, 6237446,961 368597,399 28,172 



31 
 
 

 

ner mot botten fanns en del mindre 
fläckar med träkol. Mellan stenarna fanns 
brungrå siltig sand. Ca 2–3 hinkar med 
sten togs upp vid grävningen. Stört av 
dike. 

888 Stenlyft 25 

1,47x1,09 m i plan; 0,22 m djup 
Skärslev/handplock 
Stenlyft/nedgrävning invid stenlyft i vilken 
större sten 1782 låg i nordvästra delen. 
Kring stenen 1782 fanns skoningsstenar. 
Brun humös sandig silt, ställvis sotfläckar.  
Djupet ej uppmätt under stenen, dvs. 0,22 
m är intill stenen.  6237440,339 368599,189 28,224 

905 Stenlyft 50 

1,60x1,20 m i plan; 0,44 m djup 
Skärslev/handplock 
Brun, något humös siltig sand, enstaka 
stenar. Vid sidorna ställvis 
underlagsmaterial. Stort stenlyft. 
Underlagsmaterialet vid sidorna inblandat 
när stenen tagits bort. Ett par små 
järnklumpar fanns i fyllningen 
(detektorfynd), dessa tillvaratogs inte. 6237441,263 368600,19 28,177 

917 Stenlyft 50 

1,10x0,68 m i plan; 0,12 m djup 
Skärslev/handplock 
Brun, något humös siltig sand 6237442,206 368599,586 28,151 

928 Dike 0 - 6237446,322 368596,822 28,193 

952 Stenlyft 25 

1,65x1,00 m i plan; 0,20 m djup 
Skärslev/handplock 
Brun, något humös siltig sand 6237442,839 368602 28,183 

963 Grop 0 - 6237425,642 368482,531 26,621 

971 Grop 0 - 6237428,748 368481,175 26,639 

982 Grop 0 - 6237424,344 368484,189 26,637 

991 Grop 0 - 6237425,768 368488,08 26,622 

1001 Grop 0 - 6237425,8 368487,694 26,643 

1022 Grop 0 - 6237429,035 368490,543 26,544 

1031 Grop 0 - 6237428,908 368491,31 26,542 

1039 Stenlyft 50 

1,00 m i diameter; 0,44 m djup 
Spade/handplock 
Homogen torvig silt 6237430,401 368491,632 26,546 

1049 Stenlyft 50 

0,58x0,53 m i plan; djup ej angivet 
Spade/handplock, ej ritad 
Torvig sand 6237430,149 368493,271 26,56 

1058 Grop 0 - 6237428,534 368496,99 26,614 

1069 Stenlyft 50 

1,15 m i diameter; 0,14 m djup 
Spade/handplock 
Lager 1: flammig grå/mörkgrå sand; lager 
2: mörkgrå torvig silt 6237425,528 368501,386 26,706 

1079 Stenlyft 0 - 6237426,076 368504,298 26,676 

1125 Grop 0 - 6237429,976 368484,1 26,629 

1138 Grop 0 - 6237435,881 368484,648 26,596 

1148 Lager 25 

3,72x2,08 m i plan; 0,13 m djup 
Spade/handplock 
Grå sand blandat med ljusare och 
mörkare (rötter) partier, enstaka sten  
Fyllning i en naturlig svacka   6237431,035 368487,851 26,599 

1161 Grop 0 - 6237429,935 368499,331 26,636 

1186 Grop 0 - 6237432,857 368498,242 26,539 

1196 Grop 0 - 6237436,496 368496,438 26,637 

1237 Stenlyft 25 

1,32x1,25 m i plan; 0,15 m djup 
Skärslev/handplock 
Grå torvig silt. I ytan fanns några större 
stenar, ca 0,20x0,30 m och 0,15x0,15 m 
samt några mindre. Botten var ojämn. 6237400,156 368392,246 25,927 
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1248 Stenlyft 25 

1,04x0,92 m i plan; 0,28 m djup 
Skärlsev/handplock 
Grå torvig silt med enstaka vita 
sandfläckar. Det fanns en del sten i 
fyllningen, dessa var av varierande 
storlek ca 0,05–0,20 m stora. Stenarna 
fanns främst mot botten av anläggningen. 
Botten var ojämn. 6237407,238 368400,661 25,931 

1264 Grop 0 - 6237410,679 368408,511 25,52 

1287 Ej klassific. 0 - 6237400,209 368383,712 25,955 

1321 Grop 0 - 6237408,602 368379,29 25,814 

1332 Grop 0 - 6237404,066 368383,716 25,878 

1343 Dike 0 Stenfyllt dike 6237411,644 368404,395 26,083 

1359 Dike 0 - 6237406,176 368394,318 26,021 

1379 Stenlyft 50 

0,73x0,56 m i plan; djup ej angivet 
Skärslev/handplock 
Grå torvig silt, ojämn botten 6237406,75 368391,66 25,894 

1405 Dike 0 Stenfyllt dike 6237472,633 368426,464 26,367 

1417 Grop 0 - 6237462,2 368426,026 26,212 

1427 Grop 0 - 6237460,641 368422,838 26,222 

1437 Dike 0 - 6237459,97 368422,217 26,249 

1457 Dike 0 - 6237470,994 368431,978 26,41 

1470 Grop 0 - 6237465,173 368434,237 26,286 

1499 Sten 0 - 6237484,291 368550,832 27,349 

1526 Grop 0 6237440,666 368597,174 28,145 

1536 Grop 0 6237438,907 368597,073 28,235 

1548 Stenlyft 100 

2,13x1,97 m i plan; 0,30 m djup 
Skärslev/handplock, ett jordprov togs 
(slängts pga. omrörd fyllning) 
Vid utredningen hade ett sotigt lager som 
innehöll brända människoben påträffats 
och detta togs fram på nytt. Lagret var 
amöbaformat i plan och hade något 
diffusa begränsningar. Mot botten var det 
dock tydligt. En kvadrant togs upp för 
vidare undersökning och det visade sig 
då handla om två stenlyft istället för ett 
lager. Det framkom ytterligare brända ben 
vilka mättes in. Platsen för bengömman 
har sannolikt varit i närheten av en större 
sten. Fyllningarna bestod av brun sand 
med få träkolsfläckar, enstaka stenar 
(knytnävsstora) och en som var ca 0,25 
m stor och kan ha fungerat som kilsten. 
Efter att den framrensade sektionen 
dokumenterats tömdes stenlyften för att 
se om det fanns fler bengömmor. I 
fyllningen, ca 0,20 m ner, påträffades 
modernt flaskglas och stenen har därmed 
sannolikt tagits bort i modern tid.  6237444,579 368600,639 28,194 

1621 Stenlyft 50 

0,73x0,58 m i plan; djup ej angivet 
Skärslev/handplock 
Ljusgrå/grå siltig sand 6237445,874 368620,455 28,367 

1630 Stenlyft 50 

0,51 m i diameter; 0,12 m djup 
Skärslev/handplock 
Ljusgrå/grå siltig sand 6237447,18 368620,337 28,392 

1639 Grop 0 - 6237451,574 368619,553 28,399 

1654 Grop 0 - 6237467,051 368599,606 28,096 

1672 Grop 0 - 6237470,595 368567,876 27,317 

1680 Grop 0 - 6237469,882 368568,425 27,311 
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1688 Grop 0 - 6237462,913 368575,477 27,448 

1707 Stenlyft 50 

0,85x0,79 m i plan; djup ej angivet 
Spade/handplock 
Grå torvig sand, sten av varierad storlek 6237448,198 368551,264 26,997 

1725 Stenlyft 25 

1,00x? m i plan (ej avgränsad i schaktet); 
0,10 m djup 
Spade/handplock 
Brun sandig silt 6237424,342 368588,457 27,844 

1782 Sten 0 - 6237440,508 368599,429 28,216 

1796 Sten 0 - 6237440,056 368599,671 28,199 

1800 Sten 0 - 6237440,108 368599,531 28,198 

1806 Sten 0 - 6237440,089 368599,305 28,169 

1813 Sten 0 - 6237440,426 368598,95 28,198 
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BILAGA 6 FYNDLISTA 
*Gallrats. Fnr 6–21, se bilaga 3.
Fyndnr Material Sakord Antal Vikt Anläggning Fyndenhet 

1  Flinta Avslag 1 2 1548 

2  Flinta Skrapa (avslag) 1 21 1828 

3* CU-leg Del av gryta? 1 6 1825 

4* CU-leg Liepeng 1 3 1826 

5* Bly Muskötkula 1 23 1827 

6–21 Ben Ben - - 1548 1733 
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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?sequence=1 
Här finns vägledning för tillämpningen av Kulturmiljölagen (1988:950), Uppdragsarkeologi 
(2 kap.) enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd. 
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