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Figur 2. Undersökningsområdets läge vid Vellinge tätort. AU - arkeologisk 
utredning. Skala 1:50 000.  

Figur 1. Undersökningsområdets läge 
i Skåne. Vellinge kommun markerad i 
grått. Skala 1: 2 500 000. 
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Sammanfattning  

Med anledning av att Vellinge kommun planerar en detaljplan 

för ett område strax sydsydväst om Vellinge samhälle har Syd-

svensk arkeologi på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne län (Läns-

styrelsens diarienummer 431-7078-2015) genomfört en arkeolo-

gisk utredning steg 2 i området. 

 

Syftet med utredningen fastställs i länsstyrelsens beslut och är 

att klargöra fornlämningssituationen i det aktuella området. Re-

sultatet av utredningen ska kunna användas som beslutssun-

derlag i fortsatt planläggning.  

Utredningen genomfördes genom att totalt 53 sökschakt drogs i 

det drygt 17 hektar stora området genom att matjorden avlägs-

nades för att exponera nedgrävningar i moränen.  

I utredningen framkom 134 anläggningar, bestående av gropar, 

stolphål och härdar. Anläggningarna är spridda över i stort sett 

hela utredningsytan. Vissa koncentrationer kan dock ses, där 

centrala delar av boplatser kan finnas. Ett par tydliga delar av 

stolphus kan nämnas, i tillägg till de många spridda stolphål som 

påträffades. Härdar främst i det östra området och många gropar 

i det låglänta västra området tyder på olika typer av utnyttjande 

av terrängen. En stenfylld del av en grop (grav?) utmärkte sig, 

annars syntes ett fåtal fragment av djurben i ytan på någon en-

staka grop. I övrigt påträffades inga fynd i anläggningarna. Me-

talldetekteringen resulterade i att tio metallföremål tillvaratogs. 

Bland dessa fanns ett fragment av ett borgarkrigsmynt från 

1300-talet och en knapp av silver. Metallfynden påträffades 

främst i den norra delen av utredningsområdet. 

Lämningarna kan förstås som spår av bosättningar som funnits i 

området. Dessa är inte kända sedan tidigare, men då några 

boplatser från brons- och järnålder är kända i närområdet är det 

möjligt att även dessa boplatslämningar är av samma ålder. Fö-

rekomsten av många gravar och lösfynd från neolitikum i om-

landet gör det även troligt att området utnyttjats under neolitisk 

tid. Om någon av de anläggningar som framkommit i utredning-

en är av neolitisk ålder är dock inte klarlagt. 

Med utredningsresultatet som grund föreslås tre ytor undersökas 

genom arkeologisk förundersökning. Det gäller de ytor där forn-

lämningar har kunnat konstateras. Dessa områden motsvarar 

delvis det sydöstra, det norra och det sydvästra delområdet, men 

utgör inte hela ytorna. De bör förundersökas för att närmare da-

tera och avgränsa de bosättningar som legat här. 
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Inledning  

Med anledning av att Vellinge kommun planerar en detaljplan 

för ett område strax sydsydväst om Vellinge samhälle (figur 2) 

har Sydsvensk arkeologi på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne län 

(Länsstyrelsens diarienummer 431-7078-2015) genomfört en 

arkeologisk utredning steg 2 i området.  

Plan/exploateringsområdet omfattar ett drygt 17 hektar stort 

område (figur 3). Området omfattar två fastigheter, Vellinge 

68:14 och Vellinge 8:4. Inom den förstnämnda är den övergivna 

gården Agneshill centralt belägen, samt en mindre tomt med hus 

i sydost. Området omringas av vägar: E6 utgör områdets ostliga 

gräns, väg 100 dess västliga gräns och den mindre Åkeshögsvä-

gen dess sydliga gräns.  

 

Figur 3. Undersökningsområdets läge i södra delen av Vellinge tätort, markerad med blå linje. Skala 1:20 000 
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Syfte och metod 

Syfte  
Syftet med utredningen fastställs i länsstyrelsens beslut och är 

att klargöra fornlämningssituationen i det aktuella området. Inga 

tidigare kända fornlämningar finns inom området. Endast en 

sentida vägsten finns registrerad (RAÄ Vellinge 40:1) inom 

undersökningsområdet. Dock har man tidigare undersökt en 

brons- och järnåldersboplats mindre än 300 meter sydost om det 

här aktuella området. Inför utredningen kunde det därför konsta-

teras sannolikt att det även inom detta område förekommer un-

der mark dolda fornlämningar. Syftet med utredningen är även 

att resultatet ska kunna användas som beslutssunderlag i fortsatt 

planläggning.  

Metod  
Utredningen har genomförts genom att sökschakt dragits med 

hjälp av grävmaskin. I sökschakten avlägsnades matjorden för 

att exponera nedgrävningar i den underliggande moränen. Skop-

bredden som användes är 1,75 meter.  

Vid tiden för utredningen var området täckt av stubb efter raps 

och säd. Centralt i området finns gården Agneshill med omgi-

vande trädgård. Denna är omgärdad av en högt växande häck, 

vilket gjorde trädgården svårtillgänglig för sökschakt vid utred-

ningstillfället.   

De framkomna fornlämningarna mättes in med GPS i projektion 

Sweref 99 TM. Tolkning av anläggningstyp gjordes direkt vid 

inmätning genom kodval. Den digitala informationen lagras i en 

Intrasis 3-databas.  

I ett andra steg har matjorden i undersökningsområdet genom-

sökts med metalldetektor. Detekteringen genomfördes efter att 

sökschakten lagts igen. Inom det mindre området Vellinge 8:4 

var stubben kvar och detekteringen genomfördes i den matjord 

som exponerades i de igenlagda schakten samt i stråk där växt-

ligheten avlägsnats med grävmaskin. Inom det större området 

Vellinge 68:14 hade höstsådden genomförts efter att sökschak-

ten lagts igen, vilket exponerade matjorden för metalldetektorn. 

Sökstråken lades med 20 eller 40 meters mellanrum i den östra 

delen av undersökningsområdet. I den västra delen lades söks-

tråk endast över topografiska höjdlägen. Metalldetekteringen 

genomfördes av Jonas Paulsson, Kula HB.  

Topografi och fornlämningsmiljö 

Utredningsområdet är beläget i det sydvästskånska fullåker-

slandskapet. Västerut består landskapet av det flacka, kustnära  
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slättlandet. Åt öster och åt nordöst övergår det i ett topografiskt 

mer varierat backlandskap. Kusten är belägen ca 4 km åt väster. 

Undersökningsområdet ligger strax sydsydväst om Vellinge 

tätort, och har en topografi som varierar mellan 9,1 och 11,5 m 

ö.h. De högsta områdena är belägna centralt och nordligt inom 

området, medan den lägsta punkten finns i sydväst (figur 4).  

Området karakteriseras av uppodlad jordbruksmark. Centralt i 

området är gården Agneshill belägen. 

Enligt jordartskartan domineras området av morän och morän-

lera. 

Exploateringsområdet ligger i en mycket fornlämningsrik bygd 

där ett flertal olika lämningstyper och perioder finns represente-

rade (se tabell 1 och figur 5). Området kring Vellinge har varit 

väl utnyttjat under både förhistorisk och historisk tid och har 

varit av central betydelse. En kommunikationsled från sydkusten 

via nuvarande malmöorådet upp mot Uppåkra/Lund har passerat 

området, och kan vara av förhistorisk ålder (Erikson 2001). 

Både boplatser och gravar från olika perioder är representerade i 

närområdet kring undersökningsområdet.  

Inom det här aktuella området finns dock inga idag kända forn-

lämningar registrerade som kan dateras till förhistorisk tid. Dock 

finns ett vägmärke (RAÄ Vellinge 40:1), en väghållningssten 

från nyare tid, i undersökningsområdets södra del, vid infarten 

till gården Agneshill. 

I närområdet finns en stor mängd lösfynd av flintföremål som 

upphittats på åkrarna i området. De finns som gårdssamlingar på 

närliggande gårdar. Dessa består av främst av neolitiska flintfö-

Figur 4. Undersökningsområdet 
markerat med blå linje på karta 
med höjdkurvor: tunn svart linje - 
0,1 m ekvidistans, tjock svart linje - 
0,5 meters ekvidistans. 
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remål, som yxor, och vittnar om att området utnyttjats intensivt 

under hela neolitikum. Enligt muntlig uppgift från arrendatorn 

som brukar marken på Vellinge 68:14 så fanns även en gårds-

samling på Agneshill som förutom flintföremål även innehöll 

metallföremål, förmodligen bland annat av brons (muntligen, 

Bengt Glifstam). Denna samling finns dock inte kvar då gården 

nu är övergiven.  

Ett stort antal gravar har påträffats i närområdet, i form av flat-

marksgravar, megalitgravar och högar. Speciellt kan nämnas 

Vellinge 14:1, som är beläget ca 270 meter öster om undersök-

ningsområdet på en markerad höjd i landskapet, en ås som an-

vänts som grustäkt. I denna ås påträffades flatmarksgravar under 

1800-talet.  

Drygt 400 meter söder om utredningsområdet har man tidigare 

noterat en utplöjd gravhög som dock inte finns registrerad i 

fornminnesregistret (Andersson 2009).  

 Figur 5. Ett urval av registrerade fornlämningar markerade i mörkgrönt, i närheten av undersökningsområdet (markerat med 
blå linje). Skala 1:20 000. 
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På lite längre avstånd, ca 3 km åt söder, har en central begrav-

ningsplats med komplexa lämningar från neolitisk tid påträffats.  

På Döserygg, uppkallat efter ett marknamn, påträffades ett tju-

gotal dösar, en palissadkantad väg, våtmarksdeponeringar och 

andra anläggningar (Andersson & Wallebom 2010).  

Man har även konstaterat boplatser i närområdet. En del av 

dessa är icke undersökta s.k. stenåldersboplatser, som påträffats 

vid inventering som koncentrationer av flintföremål i matjorden, 

medan andra har undersökts och kunnat dateras närmare. Bland 

annat har man vid flera undersökningar konstaterat boplatser 

från brons- och järnålder i närheten av undersökningsområdet.  

Inga tidigare arkeologiska undersökningar har företagits på den 

här aktuella ytan. Dock har ett stort antal undersökningar ge-

nomförts i närområdet (ca 1 km från UO, se figur 5). En del av 

undersökningarna förtogs för lång tid sedan, exempelvis högar-

na och flatmarksgravfälten som undersöktes i samband med 

grustäkter på 1800-talet, t.ex. Vellinge 14:1 och jordbruksar-

beten i början av 1900-talet, som Vellinge 4:1 och Vellinge 5:1. 

Andra typer av gravar har också påträffats, som en ev. hällkista i 

det som idag är utkanten av Vellinge centralort (Vellinge 16:1). 

En del av gravarna kan kopplas till stridsyxekultur, t.ex. Vel-

linge 7:1.  

Ett antal undersökningar har genomförts under senare tid. När 

motorvägen E6 byggdes ut under 2000-talet undersöktes en 

brons- och järnåldersboplats med flera stolpbyggda hus och gro-

par (Vellinge 81) på en mindre höjd endast knappt 300 meter 

från det nu aktuella undersökningsområdet. Fyra stolphus från 

yngre järnålder har daterats till vendel- och vikingatid. Brunnar, 

gropar, en härd och en ugn har också daterats till denna tid. 

Fyndmaterialet från boplatsen bestod förutom av keramik, flinta 

och djurben, bland annat av arabiska silvermynt daterade till 

700–800-tal, dräktspänne av brons, bronsspänne med djurorna-

mentik i guldtråd, näbbfibulor och en dubbelknapp av brons. De 

flesta metallfynden kan dateras till yngre järnålder, men en fi-

bula kan dateras till äldre järnålder och dubbelknappen är från 

bronsålder. Härdar och kokgropar samt en trolig huslämning har 

daterats till yngre brons- äldre järnålder.  Boplatsen är troligen 

avgränsad norrut, vilket innebär att den inte tydligt fortsätter in 

på det nu aktuella utredningsområdet som också är lägre beläget 

(Andersson 2009).  

Vid undersökningar inför dragningen av en vattenledning på 

1990-talet i samma område utmed väg E6s vägsträckning påträf-

fades också flera boplatslämningar, bland annat stolphål, gropar 

och en härd daterade till yngre bronsålder (Vellinge 88 & 89).  
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Ett antal undersökningar har även ägt rum i Vellinge centralort. I 

den södra delen av orten har ett mindre antal, delvis dåligt beva-

rade boplatslämningar påträffats (Vellinge 72:1, 79 & 82). 

Centralt i orten finns den medeltida bytomten (Vellinge 17:1). 

Boplatslämningar från neolitikum, brons- och järnålder samt 

vikingatid/medeltid har undersökts på platsen. Bland annat på-

träffades en gravkonstruktion från stridsyxetid, med sekundär-

begravningar från yngre bronsålder. 

 

RAÄ nr Datering  Beskrivning 

Vellinge 3:1 Förhistorisk tid Flatmarksgravar, väster om UO 

Vellinge 3:2 Förhistorisk tid Boplats, gropar, väster om UO 

Vellinge 4:1 Bronsålder, järnålder Flatmarksgravfält, skelettgravar, 

brandgravar, nordväst om UO 

Vellinge 5:1 Neolitikum, bronsålder Flatmarksgravfält, 18 gravar, nord-

väst om UO 

Vellinge 7:1 Neolitikum (stridsyxe)  Flatmarksgravar, nordost om UO  

Vellinge 11:1 Stenålder, bronsålder Hög, gravar, väster om UO 

Vellinge 14:1 Förhistorisk tid Flatmarksgravar, öster om UO 

Vellinge 16:1 Neolitikum  Hällkista?, norr om UO 

Vellinge 17:1 Neolitikum (stridsyxe), brons- 

järnålder, medeltid 

Bytomt, boplats, gravar norr om 

UO 

Vellinge 18:1 Stenålder Boplats (flinta i åkermark), söder 

om UO 

Vellinge 19:1 Neolitikum  Lösfynd, flintdolkar, väst sydväst 

om UO 

Vellinge 20:1 Neolitikum Lösfynd, 30-tal flinföremål, främst 

yxor, väst sydväst om UO 

Vellinge 21:1 Stenålder  Boplats (flintföremål i åker), syd-

väst om UO 

Vellinge 32:1 Neolitikum Lösfynd, flintyxa, flintdolk, väster 

om UO 

Vellinge 36:1 Neolitikum Lösfynd, flintyxa, väster om UO 

Vellinge 37:1 Neolitikum Lösfynd, tjocknackiga yxor, sydost 

om UO 

Vellinge 38:1 Neolitikum Lösfynd, flintyxor, väster om UO 

Vellinge 39:2 Neolitikum  Lösfynd, flintskrapa, flintspån, 

flintdolk, söder om UO 

Vellinge 41:2 Neolitikum Lösfynd, 25 föremål, främst 

flintyxor, söder om UO 

Vellinge 42:1 Neolitikum Lösfynd, flintyxor, flintmejsel, 

bergartsyxa, väster om UO 

Vellinge 44:1 Neolitikum Lösfynd, flintföremål, främst yxor, 

norr om UO 

Vellinge 45:1  Neolitikum Lösfynd, flintyxor, flintdolk, syd-
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väst om UO 

Vellinge 47:1  Neolitikum (stridsyxe) Flatmarksgravar, nordost om UO 

Vellinge 48:1 Förhistorisk tid Boplats, flintföremål, öster om UO 

Vellinge 49:1 Neolitikum Lösfynd, flintmejsel, tjocknackig 

yxa, nordost om UO 

Vellinge 51:1 Neolitikum Lösfynd, främst flintyxor, nordost 

om UO 

Vellinge 52:3 Neolitikum Lösfynd, flinföremål, nordost om 

UO 

Vellinge 53:1 Neolitikum Lösfynd, flintföremål, främst yxor, 

slipsten, norr om UO  

Vellinge 54:1 Bronsålder, järnålder Flatmarksgrav, nordväst om UO 

Vellinge 72:1 Förhistorisk tid Boplats, nordost om UO 

Vellinge 73:1 Neolitikum Lösfynd, flintyxor, öster om UO 

Vellinge 74:1 Neolitikum  Boplats, öster om UO 

Vellinge 75 Förhistorisk tid Boplatsområde, undersökt, sydost 

om UO 

Vellinge 79 Förhistorisk tid Boplats, öster om UO 

Vellinge 80 Förhistorisk tid Boplats, delundersökt, sydost om 

UO 

Vellinge 81 Bronsålder, järnålder Boplatsområde, undersökt, sydost 

om UO 

Vellinge 82 Förhistorisk tid Boplats, delundersökt, öster om UO 

Vellinge 88 Förhistorisk tid Boplats, delundersökt, sydost om 

UO 

Vellinge 89 Yngre bronsålder Boplats delundersökt, sydost om 

UO  

Håslöv 1:1 Bronsålder  Hög, sydost om UO 

Håslöv 3:1 Neolitikum Hög, gånggrift, sydost om UO 

Håslöv 4:1 Neolitikum  Hög, dös, sydost om UO 

Håslöv 9:1 Neolitikum Hög, dös, sydost om UO 

Håslöv 18:1 Stenålder  Boplats (flintföremål i åker), söder 

om UO 
 

Tabell 1. Ett urval av de fornlämningar som registrerats i undersökningsområdets när-
område.  

Utredningsresultat 

Vid utredningen drogs 53 sökschakt över ytan (figur 6). Dessa 

schakt mäter ca 3 400 löpmeter eller ca 6 100 m
2
. Den schaktade 

ytan utgör 3,4 % av den totala undersökningsytan.  

Totalt framkom 134 anläggningar under matjorden (tabell 2). 

Dessa bestod främst av gropar och stolphål samt några härdar. 

Dessa anläggningar framkom spridda i schakten över större de-

len av utredningsytan. Endast i ett fåtal sökschakt påträffades 

inga anläggningar alls. 
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anläggningstyp antal 

grop 53 

härd 6 

stolphål 75 

totalt 134 
 

Tabell 2. Antal och typ av anläggningar som framkom vid utredningen.  

En närmare beskrivning av anläggningarna finns i bilaga 1, där 

de framkomna lämningarnas anläggningstyp och fyllningens 

karaktär beskrivs schaktvis.  

Nedan delas utredningsområdet upp i tre delområden, sydöstra, 

norra och sydvästra delen (figur 6). Dessa områden utgår från 

hur de förhåller sig till gården Agneshill och den markväg som 

leder dit.  

Sydöstra området  
I den sydöstra delen av utredningsområdet drogs sökschakt 1–15 

(figur 7). I söder var detta delområde närmast beläget den 

boplats med dateringar från brons- och järnålder som påträffades 

300 meter söderut. Även om den boplatsen var högre belägen 

fortsatte samma höjdrygg i fallande höjd in i utredningsområdet. 

Dock framkom endast någon enstaka grop och några stolphål i  

 

Figur 6. Utredningsområdet 
delas in i tre delområden. I 
dessa drogs totalt 53 sök-
schakt.  
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schakt 1-3 medan en koncentration av anläggningar i form av 

stolphål, gropar och härdar framkom mer draget åt väst, i schakt  

6–9. Denna koncentration tycks fortsätta norrut i schakt 14 och 

15, med stolphål, härdar och en grop. De utgör förmodligen en 

eller flera delar av en boplats som dock inte har kunnat dateras. 

Möjligen fortsätter denna koncentration norrut. 

I schakt 4 framkom stolphål och pinnhål, i schakt 5 ett enstaka 

stolphål medan schakt 13 var fyndtomt. I schakt 10–12 framkom 

ytterligare en koncentration av anläggningar bestående av gropar 

och stolphål. Dessa lämningar är troligen en del av en boplats 

som fortsätter norrut. I fyllningen i ett stolphål (A682) var träkol 

synlig och en grop var stenfylld (A779). Den stenfyllda gropen 

var endast delvis synlig i sökschaktet, men var form- och stor-

leksmässigt påminnande om en stensatt grav. Vilken funktion 

gropen haft är dock mycket osäkert.  

Metalldetektering i det sydöstra området gav ett relativt magert 

resultat. Två metallfynd påträffades, ett oidentifierat föremål av 

bly vid schakt 12 och ett av brons vid schakt 14. Dessa hör 

rumsligt samman med den andra anläggningskoncentrationen.  

En svag förhöjning i östvästlig sträckning öster om Agneshill 

(synlig i fig. 4) märktes i schakt 12-14 som en förtjockning av 

matjorden. Inga spår av vägläggning upptäcktes (se fig. 13).  

Figur 7. Det sydöstra delområdet. 
Här drogs sökschakt 1-15. 
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Norra området 

I den norra delen av utredningsområdet drogs sökschakt 16–28 

och 53 (figur 8). I dessa schakt framkom anläggningar i alla 

schakt utom schakt 20 och 53. I det sydliga av dessa schakt, 

schakt 19 fortsätter den västliga anläggningskoncentrationen 

som påträffades i den västra delen av det sydöstra området. Det 

är förmodligen samma boplats som här representeras av härd 

och grop. I schakt 16, 17 och 18 fortsätter den nordliga koncent-

ration som sågs i den sydöstra delen, dvs. från schakt 10–12. 

Speciellt i schakt 18 finns en koncentration av sju stolp-

hål/pinnhål och tre gropar.  

I de nordligaste schakten, schakt 21–26 och norra delen av 

schakt 28 framkom ytterligare en koncentration av anläggningar. 

Dessa utgör en boplats med flera hus. Speciellt kan nämnas de 

stolphål som i schakt 21 och i schakt 25 formar delar av stolp-

hus. I schakt 21 framkom två stolphål (A821 och A1942) efter 

takbärande stolpar, dvs. ett bockpar, samt ett mindre stolphål 

(A808) efter en väggstolpe (figur 9). I schakt 25 påträffades tre 

stolphål som kan ha utgjort en huslämning (A1167, A1174 och 

A1182). Flera stolphål på platsen som bildade en tydlig rad 

schaktades bort i den lösa sanden innan de hann dokumenteras.  

Figur 8. Det norra delområdet. 
Här drogs sökschakt 16-28 
och 53.  
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De kan ha bildat delar av samma huslämning. I schakt 26 påträf-

fades ett flertal anläggningar, bland annat en grop med djurben i 

ytan (A1236).  

I den sydvästliga delen av det norra delområdet framkom en 

mindre koncentration av anläggningar i schakt 27 och södra de-

len av schakt 28.  

Sju av tio föremål som framkom vid metalldetekteringen påträf-

fades i det norra delområdet. De är spridda i området, med en 

viss övervikt till den ostliga sidan. Föremålen består främst av 

bronsföremål som delar av beslag, en skärva av en malmgryta, 

en silverknapp, och ett borgarkrigsmynt. Silverknappen består 

av ett pressat, runt bleck med ögla på baksidan. Den har en svagt 

bevarad förgyllning på framsidan (figur 10). Den har förmodlig-

en hört till en allmogedräkt under 1700- eller 1800-tal. Myntet 

är dåligt bevarat men har ändå kunnat bestämmas till ett borgar-

krigsmynt av silver, förmodligen präglat i Lund mellan 1332 

och 1360, under kung Magnus Eriksson. Möjligen är det en bis-

kopsstav som syns på ena sidan av myntet (figur 10).  

 

Figur 9. Huslämning i schakt 
21. Det lilla stolphålet efter 
enväggstolpe syns närmast 
kameran, och de två stolphå-
len efter takbärande stolpar 
längre bort. Foto från söder. 
Foto: Åsa Berggren 

Figur 10. Silverknappen till 
vänster och myntfragmentet till 
höger. Foto: LUHM.  
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Myntet är således daterat till medeltid, men de flesta metallfö-

remålen, inklusive silverknappen, är svåra att åldersbestämma. 

De kan vara medeltida eller av yngre datum, dvs. efterreforma-

torisk tid. Dock är det värt att notera att det norra delområdet är 

beläget ca 600 meter från Vellinge medeltida bytomt. Det är 

möjligt att en del föremål härrör därifrån. De kan t.ex. ha depo-

nerats tillsammans med massor och avfall som kommit från by-

tomten.  

Sydvästra området 
I den sydvästra delen av utbredningsområdet drogs sökschakt 

29–52 (figur 11). Här fanns en koncentration av anläggningar i 

det sydvästliga hörnet, i schakt 31–42, samt några anläggningar i 

öster som kan höra till den koncentration som konstaterades på 

östra sidan av markvägen till gården Agneshill. Där fanns även 

schakt där inga anläggningar påträffades: schakt 29, 30, 36, 41, 

44, 45, 48 och 49. Stora, breda diken framkom i ett område 

centralt i delområdet i schakt 43, 50 och 51.  

Anläggningarna i det västliga hörnet var relativt jämt utspridda. 

Avsaknaden av tydliga stolphålskoncentrationer gör det svårt att 

diskutera huslägen, vilket kanske inte är oväntat då detta är ut-

redningsområdets topografiskt lägsta område. Däremot före-

kommer många gropar, några med träkol i fyllningen (A1503 

och A1554). Ett par gropar och ett stolphål i schakt 46 och 47 

kan höra till koncentrationen av anläggningar som också påträf-

fades bland annat i schakt 6–9. Inga spår av markvägen (fig. 13) 

upptäcktes.  

Metalldetekteringen i det sydvästra området utfördes inte i sys-

tematiskt utlagda sökstråk, utan på de svaga höjder som finns i 

området. Resultatet var endast ett metallföremål, ett bronsbeslag 

till ett knivhjalt som påträffades vid schakt 35.  

Figur 11. Det sydvästra delområdet. 
Här drogs sökschakt 29-52.  
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Diskussion och utvärdering 

Med tanke på utredningsområdets läge i en fornlämningstät 

bygd med kända lämningar på nära avstånd var det troligt att det 

även inom denna yta skulle förekomma under mark dolda forn-

lämningar. Lämningar påträffades vid utredningen spridda i stort 

sett över hela ytan, med undantag för ett mindre antal sökschakt.  

Lämningarna är inte närmare undersökta så datering och funkt-

ion är inte klargjorda, men minst ett par stolphus har delvis kun-

nat identifieras och närvaron av många spridda stolphål tyder på 

flertalet stolphus i området. Närvaron av härdar och gropar tyder 

också på boplatslämningar. En stenfylld grop i schakt 12 påmin-

ner formmässigt om en del av en grav men är detta är än så 

länge osäkert.  

Med hänsyn till några av de omkringliggande tidigare kända 

fornlämningarna i närområdet är det möjligt att boplatslämning-

arna inom utredningsområdet har en datering till bronsålder och 

järnålder. Metallfynden visar att spår även från medeltid och 

historisk tid finns inom ytan. Förekomsten av neolitiska gravar 

och de många lösfynden i gårdssamlingar i närområdet gör det 

även troligt att området utnyttjats under neolitisk tid. Om någon 

av de anläggningar som framkommit i utredningen är av neoli-

tisk ålder är dock inte klarlagt. 

Utvärdering  
Hela utredningsområdet var tillgängligt för utredningen, undan-

taget den del som utgör gårdsläget Agneshill samt den markväg 

som leder till gården. Utredningen kunde i övrigt genomföras 

som planerat och under gynnsamma omständigheter. Markytan 

var täckt av stubb efter raps och säd. Detta medförde att söks-

chakt kunde läggas ut enligt plan som utgick från de topogra-

fiska förhållandena. Vid metalldetekteringen var sökschakten 

igenfyllda och markytan plöjd på större delen av ytan, vilket 

gjorde matjorden exponerad för detektorn. Inom den mindre 

fastigheten Vellinge 8:4 var dock stubben kvar, men där kunde 

metalldetektering genomföras i de igenfyllda sökschakten och 

mellan dessa där växtligheten avlägsnades med grävmaskinen.  

Markförhållandena var goda, med lagom fuktig mark. Dock 

medförde ett häftigt regnväder att ca hälften av schakten sväm-

mades över, och de då ännu inte inmätta anläggningarna blev 

svåra att se. Detta medförde att många anläggningar behövde 

rensas fram en andra gång vilket inverkade negativt på grunda, 

dåligt bevarade anläggningar.  

Då det finns många flintyxor och andra föremål i gårdssamlingar 

i trakten var det angeläget att undersöka om det fanns bevarade  
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lager från mindre våtmarker i sänkorna inom utredningsområdet, 

eftersom t.ex. flintyxor ofta nedlagts i våtmarker. I undersök-

ningsplanen nämns att de djupast liggande sänkorna ska under-

sökas med geo-sond eller grävmaskin. Jordmånen var sådan att 

geo-sond inte gick att använda. 

Förslag till fortsatta åtgärder 
Med utredningsresultatet som grund föreslås tre ytor (figur 12) 

undersökas genom arkeologisk förundersökning (FU). Det gäller 

de ytor där fornlämningar har kunnat konstateras. De bör förun-

dersökas för att närmare datera och avgränsa de bosättningar 

som legat här.  

Förundersökning föreslås i tre områden, A, B och C. Dessa om-

råden motsvarar delvis det sydöstra, det norra och det sydvästra 

delområdet, men utgör inte hela ytorna.  

Förundersökningsområde A – södra delen av det sydöstra del-

området och en mindre del av det sydvästra delområdet (väster 

om markvägen till gården Agneshill). Här finns lämningar efter 

boplatser. Dateringar till brons- och/eller järnålder kan bli aktu-

ella.  

Förundersökningsområde B – motsvarar det norra delområdet 

samt den norra delen av delområdet i sydost. Boplatslämningar  

Figur 12. Föreslagna förundersöknings-
områden A-C.  
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med stolphus finns inom ytan. Dateringar till brons- och/eller 

järnålder kan bli aktuella. Metallfynden visar att området också 

utnyttjats under medeltid och nyare tid. Spår från dessa perioder 

kan också förväntas inom området. Förhöjningen i marken öster 

om Agneshill utgör möjligen en äldre väg (se dock fig. 13) eller 

gränsmarkering. Detta kan undersökas vidare. Möjligen behövs 

en noggrann kartstudie.  

Förundersökningsområde C – boplatslämningar i form av gropar 

men även stolphål finns i området. Groparna ligger i det låglänta 

området, och möjligen finns huslämningar i mindre höjdlägen. 

Dateringen är osäker men brons- och/eller järnålder är möjligt.  

 

Figur 14. Några av sökschakten i det sydöstra området med gården Angeshill till väster i bild. Foto: Åsa Berggren 

Figur 13. Undersökningsområdet i blå 
linje på Häradskartan från tidigt 1900-
tal. Notera markvägen som går väs-
terut från gården Agneshill. Dock fanns 
då ingen väg österut, vilken indikeras 
av svag förhöjning i marken idag.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Anläggningslista 
 

Vellinge 68:14 & 8:4/SA150023 
 
Schakt 1 
A218 Grop? Grå fyllning.  
AS231 Stolphål? Grå fyllning. 
Schakt 2 
AS696. Diffus gråfärgning. Tveksam. 
AG708. Diffus grå fläck. Tveksam. 
AG716. Diffus grå fläck. Tveksam. 
AG724. Grå avlång, böjd grop eller ränna. Träkol längst i S. Ser bra ut. 
AS739. Diffus grå fläck. Tveksam. 
AS746. Liten grå rund fläck. Pinnhål eller djurgång? 
Schakt 3 
AS752. Diffus grå fläck. Tveksam. 
Schakt 4 
AS270 Litet stolphål eller pinnhål. Grå fyllning.  
AS276 Stolphål. Grå fyllning.  
AS284 Litet stolphål eller pinnhål. Grå fyllning.  
AS290 Litet stolphål eller pinnhål. Grå fyllning.  
AS306 Stolphål? Brun fyllning. 
AS314 Stolphål? Brun fyllning.  
Schakt 5 
AS759. Diffus grå fläck. Tveksam. 
Schakt 6 
AS921. Grå fläck. Möjligt stolphål. 
AS929. Grå liten fläck. Djurgång eller pinnhål? 
AS937. Grå diffus fläck. Tveksam. 
AS945. Grå fläck. Möjligt stolphål. 
AG951. Grå fläck. Möjlig grop. 
AG959. Grå fläck. Möjlig grop. 
AG966. Grå fläck. Stolphål? 
Schakt 7 
AS980 Grå rund fläck med stenar. Möjligt stolphål. 
AS988 Två brungrå fläckar. Tveksam anläggning. 
Schakt 8 
AS1024. Grå fläck med en sten i kanten. Möjligt stolphål. 
AS1033. Grå rund fläck. Möjligt stolphål. 
AG1033. Bananformad grå fläck. Möjlig grop. 
AS1062. Grå oval fläck. Möjligt stolphål. 
AS1071. Gråbrun rund fläck med stenar. Möjligt stolphål. 
AG1079. Grå rund fläck. Möjlig grop. 
AS1089. Oval grå fläck. Möjligt stolphål. 
Schakt 9 
AH2011. Härd eller kokgrop. Skörbränd sten. 
AH2039. Sotig fläck.  
Schakt 10 
AS344 Stolphål? Brun fyllning.  
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AS361 Stolphål. Grå fyllning.  
AS368 Stolphål. Grå fyllning. 
Schakt 11 
AG643. Mindre grop, rund. Grå fyllning. Ser bra ut. 
AG651. Avlång, något större grop. Grå fyllning. Ser bra ut. 
AS664. Runt stolphål. Grå fyllning, ser bra ut. 
AG672. Mindre grop, rund. Grå fyllning. 
AS682. Stolphål. Grå fyllning med träkol. Skärs av recent dike i S. 
AS688. Runt stolphål. Grå fyllning. 
Schakt 12 
AG767. Diffus grå fläck. Tveksam. 
AS774. Grått stolphål. Relativt tydligt. 
AG779. Grop. Stenfylld, relativt stora stenar, bl.a. en stor fyrkantig röd sten. 
AS785. Troligt stolphål. 
Schakt 13 
Inga anläggningar. 
Schakt 14 
AS1000 Rund grå fläck. Möjligt stolphål. 
AH1009. Stor fläck med mycket träkol. Möjlig härd. 
Schakt 15 
AH1989. Härd. Tydlig. Rund. 
AG2000. Grå fläck. Möjlig grop. 
Schakt 16 
AG629. Mindre grop. Grå fyllning. 
Schakt 17 
AG793. Grå färgning med en stor flat sten i östra änden. Möjlig grop. 
AS800. Grå rund fläck. Möjligt stolphål. 
AG807. Grå diffus fläck. Tveksam. 
Schakt 18 
AS855. Rund grå fläck. Möjligt stolphål. 
AS861. Diffus grå färgning. Tveksam. 
AS868. Liten grå rund fläck. Möjligt stolp- eller pinnhål. 
AS874. Liten grå rund fläck. Möjligt stolp- eller pinnhål. 
AG880. Grå fläck med småsten och moränflinta. Möjlig grop. 
AS884. Rund grå fläck. Möjligt stolphål. 
AS892 Grå fläck. Möjligt stolphål. 
AG899 Grå fläck. Möjlig grop. 
AG905. Grå fläck. Möjlig grop. 
AS912. Grå fläck. Möjligt stolphål. 
Schakt 19 
AS1964. Grå fläck. Möjligt stolphål. 
AH1970. Härd. Tydlig. Rund. 
Schakt 20 
Inga anläggningar. 
Schakt 21 
AS808. Litet stolphål. Förmodligen väggstolpe.  
AG821. Stolphål. Förmodligen takbärare i par med 1942. 
AS1942. Stolphål. Förmodligen takbärare i par med 821. 
AS827. Grå fläck. Möjligt stolphål. 
Schakt 22 
AS833. Grå diffus fläck. Tveksam. 
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AS840. Grupp med tre stenar i en ev. nedgrävning. Stenskott stolphål? 
AG847. Grå fläck utan synliga begränsningar. Möjlig grop. 
Schakt 23 
AS609. Stolphål. Tydligt. Grå fyllning. Ser bra ut. 
AG619. Mindre grop. Tydlig. Grå fyllning. Ser bra ut. 
Schakt 24 
AS2053. Rund grå fläck. Möjligt stolphål. 
AS2064. Rund brun fläck, ngt matjordsaktig. Tveksamt stolphål. 
Schakt 25 
AS1160. Diffus grå fläck. Tveksamt stolphål. 
AS1167. Stolphål i sand. Grå fyllning. Bildar huslämning med 1174 och 1182. 
AS1174. Stolphål i sand. Grå fyllning. Bildar huslämning med 1167 och 1182. 
AS1182. Stolphål i sand. Grå fyllning. Bildar huslämning med 1174 och 1167. 
Schakt 26 
AH1190. Härd. Tydlig. 
AS1204. Grå diffus fläck. Tveksamt stolphål. 
AS1213. Grå diffus fläck. Tveksamt stolphål. 
AG1221. Grå fläck. Möjlig grop. 
AG1230. Diffus fläck. Tveksam grop. 
AG1236. Grå fläck med ben. Trolig grop. 
AG1245. Grå rund fläck. Möjlig grop. 
AS1256. Grå rund fläck. Möjligt stolphål. 
AG1267. Stor brun fläck. Trolig (recent?) grop. 
AG1278. Grå fläck. Möjlig grop. 
AG1290. Grå fläck med sten. Möjlig grop. 
AG1301. Grå fläck. Möjlig grop. 
AS1315. Grå rund fläck. Möjligt stolphål. Tydlig. 
Schakt 27 
AS1362. Rund grå fläck. Möjligt stolphål. 
AG1370. Grå fläck. Möjlig grop. 
AS1378. Grå fläck. Möjligt stolphål. 
AS1387. Grå rund fläck. Möjligt stolphål. 
Schakt 28 
AS1323. Grå rund fläck. Möjligt stolphål. 
AG1331. Grå oregelbunden fläck. Möjlig grop. 
AG1350. Stor rund grå fläck. Möjlig grop. 
Schakt 29 
Inga anläggningar. 
Schakt 30 
Inga anläggningar. 
Schakt 31 
AG1503. Grå fläck. Träkol. Möjlig grop. 
Schakt 32 
AS1465. Stolphål.  
AG1473. Grå fläck. Tydlig. Möjlig grop. 
AS1483. Stolphål. 
Schakt 33 
AG1432. Avlång grå fläck. Möjlig grop. 
AS1445. Rund grå fläck. Möjligt stolphål. 
Schakt 34 
Inga anläggningar. 
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Schakt 35 
AS1535. Grå rund fläck. Möjligt stolphål. 
AG1543. Grå stor oregelbunden fläck med sten i. Möjlig grop. 
AG1554. Grå fläck med träkol. Möjlig grop. 
AG1566. Grå fläck. Möjlig grop. 
AG1576. Brun fläck. Möjlig grop. 
AG1582. Grå fläck. Möjlig grop. 
Schakt 36 
Inga anläggningar. 
Schakt 37 
AG1607. Grå fläck, ngt sotig. Möjlig grop. 
Schakt 38 
AS1696. Grå rund fläck. Möjligt stolphål. 
AS1687. Grå fläck. Möjligt stolphål. 
AS1677. Brun fläck. Ngt matjordsaktig. Tveksamt stolphål. 
AG1667. Större grå fläck med brända stenar och träkol. Tydlig. Trolig grop eller härd. 
AS1661. Grå diffus fläck. Tveksamt stolphål. 
AG1648. Gråbrun fläck. Tveksam grop. 
AG1639. Grå fläck. Möjlig grop. 
Schakt 39 
AG1721. Möjlig grop. 
AS1729. Rund grå fläck. Möjligt stolphål. 
AG1737. Avlång grå fläck. Möjlig grop. 
Schakt 40 
Recenta diken. 
Schakt 41 
Inga anläggningar. 
Schakt 42 
AG1784. Grå fläck. Möjlig grop. 
AS1794. Möjligt stolphål. 
AS1801. Grå diffus fläck. Tveksamt stolphål. 
AS1809. Grå diffus fläck. Tveksamt stolphål. 
Schakt 43 
Recenta diken. 
Schakt 44 
Inga anläggningar. 
Schakt 45 
Inga anläggningar. 
Schakt 46 
AS1850. Rund grå fläck. Möjligt stolphål. 
AG1857. Grå avlång fläck. Möjlig grop. 
Schakt 47 
AG1876. Grå fläck med stenar. Möjlig grop. 
Schakt 48 
Inga anläggningar. 
Schakt 49 
Inga anläggningar. 
Schakt 50 
Recenta diken. 
Schakt 51 
Recenta diken. 
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Schakt 52 
AG1925. Diffus fläck, knappt synlig. Tveksam anläggning. 
Schakt 53 
Inga anläggningar. 
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Bilaga 2. Fyndlista, metallfynd 
 

Projekt 150023 

Vellinge 68:14 och 84 2:3, Vellinge sn.  

 

Fyndenhet Fyndnr  Material Fynd Datering Kommentarer 

613 200013 Brons Beslag NT Till knivhjalt? 

614 200015 Brons Klump   

615 200017 Brons Beslag NT Till knivhjalt? 

616 200019 Brons Klump   

617 200021 Silver Knapp NT?  

618 200023 Brons Beslag NT Beslag/prydnadsknapp, gjuten or-

namentik 

623 200025 Brons Bleck   

620 200027 Malm Gryta NT Mynning 

621 200029 Silver  Mynt MT Borgarkrigsmynt, 1300-tal 

622 200031 Bly Klump   

 

MT=medeltid, NT= nyare tid, dvs. efterreformatorisk tid. 

Bestämning utförda av Bertil Helgesson, Sydsvensk Arkeologi 
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Bilaga 3. Rapport Metalldetektering 
 

Metalldetekteringsrapport 

 
Undersökning med metalldetektor i samband med arkeologisk utredning inom fastig-

heterna Vellinge 68:14 och 8:4, Vellinge socken, Vellinge kommun 

 

 

 

Metalldetektor som användes: Modell: C-Scope CS-1220-XDP. En mycket känslig metall-

detektor som med mätar- och ljudsignal registrerar magnetiska olikheter i undergrunden ner 

till ett största djup av cirka 35 centimeter. 

 

 

Undersökningen (2015-09-24): 

 

Arbetsmetod och utförande: 

Metalldetekteringen omfattade endast ploglagret. Östra delen av undersökningsområdet av-

söktes systematiskt enligt sökstråksprincipen med ett avstånd mellan stråken på cirka 40 me-

ter. I den allra sydöstligaste delen förtätades sökstråken till var 20:e meter. Den västra halvan 

av undersökningsområdet avsöktes endast översiktligt, med en snabb intuitionssökning på 

topografiska höjdlägen. 

Vid undersökningen negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra kontrol-

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

kunde dateras i fält togs upp och mättes in med handburen GPS. Metallföremål som med sä-

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

 

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) – 

Undersökningsytan var vid detekteringstillfället nysådd, förutom i den sydöstligaste delen där 

det fanns en kil med stubbåker. Stubben hade dock partiellt körts ner vid sökschaktningen, 

som en förberedelse för detektorundersökningen. 

Undersökningen utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden. 

 

 

 

Jonas Paulsson, Kula HB 

Arkeolog och Metalldetekteringsspecialist 
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Bilaga 4. Rapport myntbestämning/metallkonservering 
 

 

 

Myntbestämning: 

Det er en såkaldt borgerkrigsmønt, men netop på grund af det forholdsvist høje sølvindhold, er det 
sandsynligt at den er præget i Lund under Magnus Smek (1332-1360). Jeg kan ane en bispestav på ene 
side og en af Magnus Smeks’ mønter har tilsvarende motiv. 

Den numismatiske bestemmelser bliver derfor: 

Muligvis Magnus Smek (1332-1360),  Lund, jfr. MB 662 

MB= Mansfeld Büllner 1954: Danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377.  

Gitte Ingvardson, LUHM 2015-12-16  
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H i s t o r i s k a M u s e e t Konserveringsrapport 

 
 
 
 

Sakord: Mynt 
 

 

Uppdragsgivare: Sydsvensk Arkeologi 
 

 

Fastighet: Vellinge 68:14 
 

 

Projektledare: Åsa Berggren 
Beskrivning: 
Mynt av silver. 

 
Tillstånd: 
Avbrutet med spricka. Ytan är nedbruten. 
 
Åtgärd: 
Mekanisk rengöring med skalpell och 
borste under mikroskop. 
Kemisk rengöring med 0,1 M EDTA 
(etylendiamintetraättiksyra). Ytan 
skyddad med 5% Paraloid B72. 

 
Dokumentation: 
Arbetsfotografier tagna före och efter 
konservering. 

Inventarienr: 32528:621 
 

 

Datum: 2015-11-13 
 

 

Konservator: Lovisa Dal 



32 Vellinge 68:14 & 8:4 Arkeologisk utredning 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
H i s t o r i s k a M u s e e t Konserveringsrapport 

 
 
 
 

Sakord: Knapp 
 

 

Uppdragsgivare: Sydsvensk Arkeologi 
 

 

Fastighet: Vellinge 68:14 
 

 

Projektledare: Åsa Berggren 
 

Material: Silver 
 
Beskrivning: 
Knapp av pressat, runt 
bleck med ögla på bak-
sidan. Med spår av för-
gyllning (?) i framsidans 
fördjupning. 

 
Tillstånd: 
Något deformerad i formen. Repor i 
framsidans fördjupning. 

 
Åtgärd: 
Mekanisk rengöring med skalpell och 
borste under mikroskop. 
Kemisk rengöring med 0,1 M 
EDTA (etylendiamintetraät-
tiksyra). Ytan skyddad med 5% 
Paraloid B72. 

 
Dokumentation: 

Arbetsfotografier tagna före och  

efter konservering.

Inventarienr: 32528:617 
 

 

Datum: 2015-11-13 
 

 

Konservator: Lovisa Dal
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Sydsvensk Arkeologi 
Rapporter 2015 

1. Kristianstad 4:13, 4:4 och 4:43. Hästtorget, Kristianstad stad och kommun. 

Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson. 

2. Citadellstaden 1:1 och 2:1. Landskrona stad och kommun. Arkeologisk förun-

dersökning 2014–2015. Joakim Frejd. 

3. Fodret 5 m.fl. Tygelsjö socken, Malmö kommun. Arkeologisk förundersök-

ning 2014. Fredrik Grehn. 

4. Hovrätten 20. Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 

2015. Therese Ohlsson. 

5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun. Arkeo-

logisk förundersökning 2015. Thomas Linderoth. 

6. Hove 9, Åhus. Fornlämning 23, Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeolo-

gisk förundersökning 2015. Thomas Linderoth. 

7. Norra Vallvägen 32. Kristianstads stad, Kristianstads kommun. Arkeologisk 

förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson. 

8. Limhamn 155:355, Bunkeflo 24:1, Hyllie socken, Malmö kommun. Särskild 

arkeologisk undersökning 2013. Åsa Berggren. 

9. Bastionen 7, fornlämning Kristianstad nr 93, Kristianstad stad och kommun. 

Arkeologisk förundersökning 2014-2015. Ylva Wickberg. 

10. Skepparslöv 27:7, fornlämning Skepparslöv nr 60:1, Skepparslövs sn, Kristi-

anstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ylva Wickberg. 

11. Råvattenledning. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Red. Bertil Helgesson.  

12. Norretullsvägen. Fastigheten Bastionen 6 och 7. Kristianstad stad och kom-

mun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson.  

13. Kristianstadsprojektet. Metalldetektorundersökningar 1998-2009. Bertil Hel-

gesson. 

14. Färlöv 76:10, 82:1, 83:2, 1:48 och 1:32. Färlövs socken, Kristianstads kom-

mun. Arkeologiska undersökningar 2012 – 2013. Ing-Marie Nilsson. 

15. Näsby 35:47. Kristianstads stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 

2015. Ylva Wickberg. 

16. Östra Odarslöv 13:5, ESS-området. Forntid möter framtid. Volym 1 – Bak-

grund, genomförande, tolkning och utvärdering. Volym 2 – Undersökningsre-

sultat. Volym 3 – Analyser och bilagor. Odarslöv socken, Lunds kommun. 

Särskild arkeologisk undersökning 2013. Red. Kristian Brink och Stefan Lars-

son. 

17. Bodarps bytomt. Fornlämning 18:1 i Bodarps socken, Trelleborgs kommun. 

Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth. 

18. Renovering av Villie kyrka. Fornlämning 20:1, Villie socken, Skurups kom-

mun. Arkeologisk förundersökning 2015. Thomas Linderoth. 

19. Gång- och cykelväg vid Kalkbrottet, Limhamn 155:355, RAÄ Hyllie 37:1, 

Malmö 167 & 168, Hyllie socken, Malmö kommun. Arkeologisk undersök-

ning 2014. Kristian Brink och Fredrik Grehn. 

20. Räng 5:12, Räng socken, Vellinge kommun, Skåne. Arkeologisk utredning 

2015. Bertil Helgesson. 

21. Tygelsjö 54:2, Tygelsjö socken, Malmö kommun, Skåne. Arkeologisk utred-

ning 2015. Åsa Berggren. 

22. Östbergska huset, Kristianstad, Kristianstad kommun, Skåne. Arkeologisk 

förundersökning 2015. Tony Björk. 



 

23. Del av Ruuthsbo 20:1 och Svartemölla 1:38. Bjäresjö och Baldringe socknar, 

Ystad kommun. Arkeologisk utredning. Therese Ohlsson. 

24. Kristianstad 4:4. Östra Boulevarden – Tivoligatan m.fl. Kristianstads stad, 

Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nils-

son. 

25. Kristianstad 4:4. Östra Boulevarden – Nya Boulevarden. Kristianstads stad, 

Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nils-

son. 

26. Allarpsvägen. Ivetofta socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förunder-

sökning 2014-2015. Ylva Wickberg. 

27. Lyckan 27. Åhus stad i Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 

2015. Therese Ohlsson. 

28. Christinelund 2:3. Allerums socken, Helsingborgs kommun. Arkeologisk ut-

redning 2015. Joakim Frejd. 

29. Hardeberga kyrkogård. Hardeberga socken, Lunds kommun. Arkeologisk för-

undersökning 2015. Ing-Marie Nilsson. 

30. Limhamn 154:376. Malmö stad, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 

2015. Joakim Frejd. 

31. Trädgårdshallen 1, Oxie socken, Malmö kommun, Skåne län. Arkeologisk 

förundersökning 2015. Thomas Linderoth. 

32. Sallerup 2:8. Östra Sallerups socken, Hörby kommun. Arkeologisk förunder-

sökning 2015. Joakim Frejd. 

33. Västra Vram 96:7 till Marielund 4:1, Lyngsjö och Östra Vrams socken, Kristi-

anstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ylva Wickberg. 

34. Pilbladet och Södra Sallerup 180:36. Södra Sallerups socken, Malmö kom-

mun. Arkeologisk undersökning 2015. Åsa Berggren. 

35. Väg 19 mellan Öja och Stora Herrestad, Öja och Stora Herrestad socknar, Ys-

tad kommun, Skåne. Arkeologisk utredning steg 2, 2015. Tony Björk. 

36. Rinkaby 6:22 och 10:44. Rinkaby socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk 

förundersökning 2015. Therese Ohlsson. 

37. Hovrätten 20. Fornlämning Kristianstad 93, Kristianstads stad och kommun. 

Arkeologisk undersökning/ schaktningsövervakning 2015. Ing-Marie Nilsson. 

38. Näsby 35:47, del av, Kristianstad, Kristianstad kommun, Skåne. Arkeologisk 

utredning 2015. Tony Björk. 

39. Östervång 2:6, Trelleborgs kommun. Arkeologisk utredning 2015. Karina 

Hammarstrand Dehman. 

40. Bara kyrkogård. Fastigheten Bara 23:1, Bara socken, Svedala kommun. Arke-

ologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson. 

41. Röddinge kyrkogård. Fastigheten Röddinge 38:1, Röddinge socken, Sjöbo 

kommun. Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015. Fredrik 

Grehn och Ing-Marie Nilsson. 

42. Vä 27:22. Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk undersökning/ 

schaktningsövervakning 2015. Fredrik Grehn. 

43. Hovrätten 20. Arkeologisk undersökning 2015, Kristianstad stad och kom-

mun. Therese Ohlsson. 

44. Västergatan 6. Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk undersök-

ning/schaktningsövervakning 2015. Fredrik Grehn. 

45. Självbindaren 1, Kristianstad, Kristianstad kommun. Översiktlig arkeologisk 

förundersökning 2015. Tony Björk. 
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46. Kv. Möbelsnickaren 10, Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk för-

undersökning 2015. Ylva Wickberg. 

47. Ivö kyrkogård. Ivö 34:1, Ivö socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk för-

undersökning 2015. Fredrik Grehn. 

48. Tollarp 217:1 m.fl. Västra Vrams socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk 

förundersökning 2015. Fredrik Grehn. 

49. Sallerup 180:72 m.fl. Södra Sallerups socken, Malmö kommun. Arkeologisk 

utredning steg 1 2015. Åsa Berggren. 

50. Mellby 17:1. Norra Mellby socken, Hässleholms kommun. Arkeologisk 

undersökning i form av schaktningsövervakning 2015. Bertil Helgesson. 

51. Vellinge 68:14 & 8:4. Vellinge socken, Vellinge kommun. Arkeologisk utred-

ning 2015. Åsa Berggren.  

 

 


