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saMManFattning
Laholms kommun har för avsikt att detaljplanelägga fastigheten Mellby 17:1, Laholms 
landsförsamling och kommun. Med anledning av detta har Kulturmiljö Halland utfört 
en arkeologisk utredning på platsen. Undersökningsområdet är cirka 82 000 m² stort 
fördelade på två olika ytor här benämnda norra och södra delområdet (se Fig. 1). Ut-
redningen resulterade i att en förhistorisk boplats påträffades i södra delområdet. I nor-
ra delområdet däremot framkom endast ett fåtal stolphål och gropar. Då dessa anlägg-
ningar var såpass diffusa och ringa i antal förordar Kulturmiljö Halland inga fortsatta 
antikvariska insatser i norra delområdet.  

Kulturmiljö Halland förordar vidare antikvariska insatser inom södra delområdet i 
Mellby 17:1, om det i framtiden blir föremål för exploatering. Detta för att kunna förstå 
boplatsens art och utbredning. 

BAKGRUND
Laholms kommun har i samband med detaljplaneläggning fått möjlighet att förvärva 
ytterligare två markområden inom rubricerad fastighet, i anslutning till Nyby industri-
område. Då områdena ligger i omedelbar anslutning till och delvis berör registrerade 
fornlämningar Laholms lfs Raä 201 och 228 samt återfinns inom en fornlämningsrik 
bygd har Samhällsbyggnadskontoret, Laholms kommun ansökt hos Länsstyrelsen om 
tillstånd för arkeologisk utredning inom två delområden med en sammanlagd areal om 
82 000 m2, varav det norra delområdet omfattar cirka 37 000 m2 och det södra delom-
rådet cirka 45 000 m2. 

Den arkeologiska utredningen utfördes av personal från Kulturmiljö Halland tre so-
liga sensommardagar 19-21 augusti 2013. 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Det båda utredningsområdena utgörs av öppen jordbruksmark, som vid utredningstill-
fället var nyskördad med en decimeterhög växtstubb. Det norra delområdet återfinns 
omedelbart söder om infartsvägen till Laholms järnvägsstation, ett drygt hundratal me-
ter öster om Västkustbanan, medan det södra delområdet återfinns ett par hundra me-
ter sydost om det norra. 

Alven utgörs främst av sand, men det förekommer även blötare partier med silt och 
torvbildning. Det norra delområdet sträcker sig över en svag sluttning ner mot söder. 
Dock sker en viss förhöjning av marken i södra änden av området. I det södra delområ-
det höjer sig åkermarken över en flack platå i den västra delen. 

Undersökningsområdena ligger i en fornlämningsrik miljö. I den västra kanten av det 
norra området finns Laholms lfs Raä 201, vilken undersöktes 1993 och i den södra kan-
ten av det södra området återfinns Laholms lfs Raä 228, vilken påträffades i samband 
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med en arkeologisk utredning år 2008.
Undersökningarna av Laholms lfs Raä 201 föranleddes av anläggandet av dubbelspå-

rig järnväg och Laholms nya järnvägsstation. Tio hus, flera generationer långhus och 
uthus samt en smedja, undersöktes och dessa har daterats från 1000-talet till mitten av 
1200-talet. Dessutom påträffades en stensatt, mycket välbevarad brunn med ett vagns-
hjul i botten. Fynden på platsen utgjordes av keramik, järnföremål, järnslagg, två mynt 
varav ett var från 1241-1377, samt lerklining och tegel. Gårdslämningen utgör troligtvis 
ett äldre läge för Trulstorps by (Munkenberg 1996). Hösten 1994 gjordes en förunder-
sökning omedelbart öster om det parti av Raä 201 som undersöktes året dessförinnan. 
Anläggningar och lösfynd av såväl medeltida som förhistorisk karaktär påträffades. I det 
parti som nu berörs av detaljplaneläggning konstaterades lämningarna upphöra och al-
ven övergick i ett sumpigt något vattensjukt område (Wranning 1995a).

Det södra delområdet ligger precis norr om Laholms lfs Raä 228. Vid en arkeologisk 
utredning år 2008 påträff ades 25 stolphål och åtta gropar av förhistorisk karaktär. Till- påträffades 25 stolphål och åtta gropar av förhistorisk karaktär. Till-l och åtta gropar av förhistorisk karaktär. Till-
sammans med fynd av 11 flintor, varav ett spån och en konisk spånkärna av neolitisk art 
preliminärdaterades anläggningarna till neolitikum. Fornlämningen avgränsades i söder 
och öster av låglänta, mycket blöta områden. Däremot antogs lämningarna fortsätta i 
västlig och nordlig riktning (Kadefors 2009). Något som sammanfaller  med det nu ak-efors 2009). Något som sammanfaller  med det nu ak-
tuella södra utredningsområdet.

Även sett ur ett något större perspektiv är utredningsområdets närområde mycket rikt 
på fornlämningar från såväl förhistorisk som historisk tid. 

Drygt 550 meter norr om det norra delområdet finns boplatsen Laholms lfs Raä 199, 
som delundersöktes inför byggandet av Västkustbanan. Två långhus och ett mindre ut-ästkustbanan. Två långhus och ett mindre ut-stbanan. Två långhus och ett mindre ut-
hus samt bland annat drygt fyrtio härdar och åtta gropar påträffades. Boplatsen dateras 
till romersk järnålder – folkvandringstid, men det finns även 14C-dateringar från äld-
re bronsålder och vendeltid samt ett smärre flintmaterial av mesolitisk art (Wranning 
1995b, Carlie 1999:54). Ungefär femtio meter mer västerut finns ytterligare en boplats 
(Laholms lfs Raä 211) som delundersökts.  Här påträffades spridda anläggningar i form 
av stolphål, härdar och gropar. Lämningarna är sannolikt ett västligt parti av den ej av-ämningarna är sannolikt ett västligt parti av den ej av-ett västligt parti av den ej av-
gränsade Raä 199 (Wranning 1995c). En numera borttagen gravhög (Laholm Raä 210) 
har enligt enskifteskartan från 1814-17 funnits ungefär mittemellan Raä 199 och Raä 211.

Cirka 150 meter norr om Raä 199 finns stenåldersboplatsen Laholms lfs Raä 135, 
där spån och flintavslag har påträffats i åkermarken. Inför byggandet av Västkustbanan 
undersöktes den västra delen av boplatsen år 1993. Då framkom rikligt med mesolitisk 
flinta samt fem härdar, en grop, ett stolphål, kulturlager och en urnegrav. Boplatsen da-
terades till 9000-6000 B.P. och urnegraven daterades till yngre bronsålder, period IV-V 
(Anberg & Wattman 1995). 

I öster finns Laholms stad Raä 33, som utgörs av omfattande boplatslämningar från 
framförallt yngre bronsålder, förromersk och romersk järnålder. Dessa återfanns under 
åren 2003 och 2004 inom ett cirka 26 ha stort område (Perneby 2003, Svensson 2005). 
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Vid Månstorps gård, en knapp kilometer söder om utredningens södra delområde på- gård, en knapp kilometer söder om utredningens södra delområde på-knapp kilometer söder om utredningens södra delområde på-
träffades omfattande boplatslämningar från framförallt yngre bronsålder men även från 
mesolitikum och neolitikum, Laholms stad Raä 44 (Carlie 2008).

SYFTE OCH METOD
Utredningens syfte var att kontrollera om det inom fastigheten fanns några under mark 
dolda fornlämningar och så långt möjligt beskriva dessa. 

Utredningen utfördes genom att sökschakt drogs i nord-sydlig riktning med hjälp av 
bandgående grävmaskin, med en skopbredd på 1,95 meter. Matjorden banades skiktvis 
av, ned till alven. Sökschakten lades med ett avstånd på 20-40 meter, något tätare över 
de mer höglänta partierna med torrare alv. Utredningen dokumenterades med hjälp av 
GPS och mätdata från utredningen är lagrat i Intrasisprojektet Laholm2012432U, som 
finns på Kulturmiljö Hallands server.

RESULTAT

Norra delområdet
Tio stycken schakt med en sammanlagd längd av 868 löpmeter drogs inom det norra 
delområdet. Utredningsområdet ligger i en svag södersluttning. Vid de tre raderna med 
schakt längst i väster övergår sluttningen i en svag förhöjning i södra änden av utred-
ningsområdet. I den del av utredningsområdet som tangerades av Raä 201 Laholms lfs 
förekom endast en anläggning som okulärt tolkades som ett möjligt stolphål. I övrigt 
var alven i sökschaktet som drogs inom Laholms lfs Raä 201 vattensjukt med torvbild-
ningar och järnutfällningar i sanden. 

I sökschakten påträffades endast enstaka anläggningar såsom ett fåtal stolphål och 
gropar. Då dessa anläggningar var så pass diffusa och ringa i antal förordar Kulturmiljö 
Halland inga fortsatta antikvariska insatser i det norra delområdet. För en närmare be-
skrivning av respektive schakt se bilaga 1. Alven i det norra delområdet varierade mel-
lan torra partier med brun fin sand till betydligt blötare med silt, torvbildningar och 
järnutfällningar.

Södra delområdet
Femton stycken schakt med en sammanlagd längd av 894 löpmeter drogs inom det 
södra utredningsområdet. Längst i väster höjer sig åkermarken över en flack platå. Det 
var även i denna västliga del av utredningsområdet som anläggningar påträffades, sam-
manlagt 27 stycken. De utgjordes av 19 stolphål, 6 gropar och 2 härdar. Fem flintfynd, 
främst flintavslag mättes in i sökschakten. Det förekom även slagen flinta i matjorden. 
Anläggningarna och flintfynden var koncentrerade till de tre sökschakten längst i väster. 
Denna del av utredningsområdet ligger i direkt anslutning till boplatsen, Laholms lfs Raä 
228. Förekomsten av anläggningar i denna västliga del bekräftar den uppfattning Ola 
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Fig. 2. Norra delområdet med sökschakt. Skala 1:2000

Kadefors hade vid anträffandet av Raä 228 att boplatsen breder ut sig åt norr och väster. 
De sökschakt där anläggningar och flintfynd påträffades i beskrivs här nedan. För be-

skrivning av övriga schakt i södra delområdet se bilaga 1. De påträffade anläggningarna 
undersöktes endast okulärt varför de beskrivningar av färg och innehåll endast återger 
deras utseende i ytan. Schakten beskrivs från norr till söder. 
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Schakt 2OS464 
Norra änden av schaktet var belägen i en ganska brant slänt. Matjorden var här mycket 
tjock och mätte mellan 0,6 och 0,7 meter. Alven bestod av fin gulbrun sand. Matjorden 
tunnade av betydligt uppe på ”den flacka höjden” till cirka 0,2-0,3 meter. Här påträffa-
des en grop och stolphål, som bestod av svagt humös sand. För att kontrollera jord- och 
sandmassornas beskaffenhet grävdes ett djupschakt (2OS505) mitt i schaktet ner till 
cirka 2,5 meters djup i sanden. På det djupet påträffades en marknivå som utgjordes av 
gul marmorerad sand. I schakt 2OS464 återfanns enstaka flintavslag som mättes in där 
de hittades. Stolphålen var ganska urlakade och bestod av brungrå svagt humös sand. 
Södra änden av schaktet låg i en svag södersluttning i åkern och där avtog anläggning-
arna och alven övergick i en orangerödbrun färg. Matjorden mätte här cirka 0,3 meter. 

Schakt 2OS654 
Långt schakt med liknande förhållanden som schakt 464. Börjar i en slänt i norra de-
len, löper över en flack platå och sedan ned för en svag sluttning mot söder. Schaktet 
slutar sedan i en svag stigning igen i södra änden upp mot höjden söder om undersök-
ningsområdet. Schaktet beskrivs från norr till söder. Matjorden mätte 0,5 meter i norra 
änden av schaktet för att sedan tunna ut till 0,2-0,3 meter. Alven utgjordes av fin brun 
sand. Anläggningarna i schaktet utgjordes av ganska urlakade stolphålen som var cirka 
0,3 meter i diameter i ytan. 2AS688 bestod av ljusbrungrå sand med ett bränt flintavslag. 
Några stolphål var något mörkare i färgen och bestod av mörkbrungrå humös sand. I 
södra änden av schaktet fanns enstaka stolphål samt en flintkärna. 

Fig. 4. Stolphål och flintfynd i schakt 654. Fotonr 2013-34-13 Foto: Stina Tegnhed
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Schakt 2OS787 
Där schaktet drogs började åkern planas ut något. Det fanns endast en svag förhöjning i 
mitten av schaktet och i södra änden. Alven utgjordes av fin brun sand. Det fanns dock 
även något siltigare partier i schaktet. 2AH838 var en rund härd med sot, kol och skör-
bränd sten. Här utvidgades schaktet något för att frilägga hela härden. Matjorden mätte 
i denna del av schaktet 0,35 meter. 2AG880 var en rund anläggning som bestod av bei-
gebrun sand. Söder om dessa följde ett parti med lite siltig sand. 2AS900 var ett stolp-
hål som bestod av mörkgråbrun humös sand. Vid denna anläggning var alven ganska 
torr. Söder om detta parti blev alven åter fuktigare och utgjordes av siltig sand. Sedan 
mörknar alven i färgen till brunorangeröd och uppvisade vattenpåverkan med järnut-
fällningar. 2AH910, en liten rund anläggning bestod av svart sotig kol och skörbränd 
sten. Den låg precis intill en större grop. Gropen bestod av gråbeige sand och dess södra 
ytterkant var brun till färgen. Det såg ut som härden skär gropen. Alven i detta parti ut-
gjordes av gulorange fin sand. Stolphål 2AS956 bestod av mörkbrun humös sand i ytan. 
I södra änden av schaktet övergick sanden till att bli mer siltig och torvig, och betydligt 
fuktigare. Matjorden ökade här till att mäta cirka 0,5 meter. 

TOLKNINGSFÖRSLAG
De anläggningar som påträffades var välbevarade och tolkas som boplatslämningar. Det 
framkom även fynd av slagen flinta i sökschakten och på ytan av matjorden. Genom 
sin placering tolkas boplatslämningarna utgöra en nordlig förlängning av boplatsområ-
det till den sedan tidigare kända boplatsen Laholms lfs Raä 228, som preliminärdate-
rats till neolitikum.  

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Kulturmiljö Halland förordar fortsatta antikvariska insatser i form av en förundersökning, 
i händelse av exploatering, i den del av södra delområdet av fastigheten Mellby 17:1 där 
förhistoriska anläggningar påträffades och som presenteras i figur 3. Området ligger pre-
cis norr om en sedan tidigare känd förhistorisk boplats, Laholms lfs Raä 228, och utgör 
sannolikt tillsammans med den ett sammanhängande boplatsområde. Den nyupptäckta 
fornlämningen föreslås därför sammanföras med Raä 228 till ett fornlämningsnummer. 

Det norra delområdet uppvisade endast ett fåtal anläggningar. Dessa anläggningar var 
så pass diffusa och ringa i antal att Kulturmiljö Halland inte förordar vidare antikvariska 
insatser i det norra delområdet. Vidare konstaterades vid den arkeologiska utredningen 
att fornlämning Laholms lfs Raä 201 inte breder ut sig i det nu aktuella undersöknings-
området (se fig. 2). Därför bör Raä 201 utbredning minskas till att inte omfatta områ-
det öster om infartsvägen till gården Trulstorp 1:6.  
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Bilaga 1

Schaktbeskrivning

Norra delområdet:
2OS200 Schaktet beskrivs från norr mot söder. Alv: Brunrödgul fin sand. Efter ca 10 
meter övergår sanden att bli torvigare och med järnutfällningar. Dräneringsdiken i syd-
väst-nordostlig riktning. Brungrå vattenpåverkad, bitvis lite grusig sand. I södra delen 
av schaktet utgörs alven av brun fin sand. Anläggningar: 2AS241 som utgörs av en grå-
svart mörkfärgning med kolbit i ytan. Ca 0,25 meter i diameter.  2AS251, svag mörk-
färgning, mörkbrun sand. 2AS259 består av mörkbrun humös sand. Mäter ca 0,4 meter 
i diameter. 2AS 273 består av mörkbrun lite humös sand med kolfnyk i ytan. Mäter ca 
0,3-0,4 meter i diameter. Matjorden mäter mellan 0,3-0,4 meter.

2OS287 Längst i norr startar schaktet med ett torvigt parti. Matjorden är här också 
tjockare ca 0,45 meter än mer söderut i schaktet där matjorden tunnar ut i takt med 
att förhöjningen tar vid och mäter ca 0,25 meter. Alven ändrar också karaktär söderut i 
schaktet och går från torvig till brun fin sand. I schaktet syns nedgrävningar för dräne-
ring i öst-västlig riktning. Anläggning: 2AG302 , utgörs av en cirkulär mörkfärgning. 
Består av mörkbrun svagt humös sand. 

2OS313 Alv: Gråbeige vattenpåverkad sand. Nedgrävningar för dräneringsrör löper i 
nord-sydlig och ett flertal i öst-västlig riktning. Matjorden är ca 0,4 meter tjock. 
2OS317 Alv: Gråbeige vattenpåverkad sand. Nedgrävningar för dränering. Matjorden 
mäter 0,3 meter. 

2OS327 Alv: Varierar mellan brungråbeige vattenpåverkad sand, till partier med torv-
inslag och orangeröda sand- och småstens områden med järnutfällningar. Fynd av en 
flinta, större slagen flinta. Anläggning: 2AS360 består av mörkbrun svagt humös sand. 
Matjorden är tjock i norra änden cirka 0,5 meter för att tunna ut söderut där den mä-
ter cirka 0,25 meter.



2OS400 Alv: Beigebrungul fin sand med torvfläckar och nedgrävningar för dränerings-
rör. Matjorden mäter mellan 0,3-0,4 meter. 

2OS412 Alv: Vattenpåverkad alv och partier med gulbrun fin sand. Nedgrävningar för 
dräneringar. Norra delen av schaktet torvigt och siltig sand och blöt där vatten samla-
des snabbt. Matjord 0,3-0,4 meter.

2OS437 Alv: Beigegulorange vattenpåverkad sand. Nedgrävningar för dränering. Mat-
jorden är 0,3-0,4 meter.

2OS447 Liknande alv som schaktet ovan. Matjorden mäter mellan 0,3-0,5 meter.

2OS457 Liknande alv som schakten närmast ovan. Matjord 0,3-0,4 meter. 

Södra delområdet
2OS464 Schaktet beskrivs från norr till söder. Schaktet börjar i en ganska brant slänt. 
Matjorden är här mycket tjock mellan 0,6 och 0,7 meter. Alven består av fin gulbrun 
sand. Matjorden tunnar av betydligt uppe på ”den flacka höjden” till cirka 0,2-0,3 me-
ter. Ett djupschakt (2OS505) grävdes mitt i schaktet ner till cirka 2,5 meters djup i san-
den. Där påträffades en marknivå som utgjordes av gul marmorerad sand. 

Schaktet innehöll ett flertal anläggningar, såväl stolphål som härdar och gropar. Stolp-
hålen är ganska urlakade och består av brungrå svagt humös sand. I sluttningen ner i 
åkern avtar anläggningarna och alven övergår i en orangerödbrun färg. Matjorden mä-
ter här 0,3 meter. 

2OS654 Långt schakt med liknande förhållanden som schakt 464. Börjar i en slänt i 
norra delen upp på en flack platå och sedan ned över en svag sluttning mot söder. Schak-
tet slutar sedan i en svag stigning igen i södra änden upp mot höjden söder om under-
sökningsområdet. Matjorden mäter 0,5 meter i norra änden av schaktet för att sedan 
tunna ut till 0,2-0,3 meter. Alven utgörs av fin brun sand. Anläggningar: Stolphålen 
är ganska urlakade och mäter cirka 0,3 meter i diameter. 2AS688 består av ljusbrungrå 
sand och har ett bränt flintavslag i ytan. Några stolphål är något mörkare i färgen och 
består av mörkbrungrå humös sand. I södra änden av schaktet finns enstaka stolphål 
samt en flintkärna. 

2OS787 Där schaktet drogs börjar åkern planas ut något. Det finns endast en svag för-
höjning i mitten av schaktet och i södra änden. Alven består av fin brun sand. Finns 



även något siltigare partier i schaktet. 2AH838 är en rund härd med sot, kol och skör-
bränd sten i ytan. Här utvidgades schaktet för att frilägga hela härden. Matjorden mäter 
i denna del av schaktet 0,35 meter. 2AG880 är en rund grop som består av beigebrun 
sand. Söder om den följer ett parti med lite siltig sand. 2AS900 är ett stolphål som be-
står av mörkgråbrun humös sand. Här är alven ganska torr. Söder om detta parti blir 
alven åter fuktigare och utgörs av siltig sand. Sedan mörknar alven till brunorangeröd 
och vattenpåverkad med järnutfällningar. 2AH910 är liten rund anläggning som består 
av svart sotig kol och skörbränd sten. Ligger precis intill större grop. Gropen består av 
gråbeige sand och dess södra ytterkant är brun till färgen. Det ser ut som härden skär 
gropen. Alven här består av gulorange fin sand. Stolphål 2AS956 består av mörkbrun 
humös sand i ytan. I södra änden av schaktet blir sanden siltigare och torvigare och be-
tydligt fuktigare. Matjorden ökar här till 0,5 meter. 

2OS972 Alv: Torvig rödbrunbeige sand. Matjord: 0,45 meter. 

2OS978 Alv: Gulorangebrunbeige sand. Partier med orangea järnutfällningar. Fin sand 
på den svaga förhöjningen i mitten av schaktet där även matjorden är tunnare, cirka 0,2 
meter. Annars matjord: 0,3-0,4 meter. 

2OS995 Alv: Torvig, blöt och fuktig siltig sand. Mörkbrunorange till färgen. Matjord 
0,4 meter.

2OS1002 Alv: Brun silt. Vatten samlades snabbt i norra änden av schaktet. Matjord 
0,3-0,4 meter.

2OS1008 Alv: Brunbeige silt. Fuktigt, nedgrävningar för dräneringsrör i öst-västlig rikt-
ning. Matjord 0,3-0,4 meter.

2OS1020 Alv: Brunbeige siltig sand. Fuktigt, nedgrävningar för dräneringsrör i öst-väst-
lig riktning. Matjord 0,3-0,4 meter.

2OS1026 Alv: Brunbeige siltig sand. Fuktigt, nedgrävningar för dräneringsrör i öst-väst-
lig riktning. Matjord 0,3-0,4 meter.

2OS1034 Torrare Alv: Brunbeige sand. Matjord 0,3 meter.

2OS 1043. Alv: Brun siltig sand. Matjord 0,3 meter.



2OS1100 Alv: Blöt, torvig, siltig orangebrun sand. Matjord 0,3 meter.

2OS 1106 Alv: Brunorange siltig sand. Blötare partier med orangea järnutfällningar. 
Matjord 0,3 meter.

2OS1115 Alv: Beigebrungulorange siltig sand med partier med järnutfällningar. Mat-
jord cirka 0,3 meter. 
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