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Fig. 1. Högst upp en översiktskarta med förundersökningsområdet markerat i skala 1:10 000. 
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SAMMANFATTNING
Den 19 mars år 2014 genomfördes en arkeologisk förundersökning av personal från Kultur-
miljö Halland inom Ollonborren 3 i Laholms stad. Den arkeologiska förundersökningen skulle 
ligga till grund för exploatörens fortsatta planering för byggnation inom tomten. Förundersök-
ningsområdet ligger inom RAÄ 19 som utgörs av Laholms medeltida stad. Sammanlagt drogs 
nio schakt, sex inom den västra delen av tomten, och tre inom den östra. Inom den västra 
delen av tomten påträffades inga arkeologiska lämningar och fyndmaterialet här var mycket 
litet. Inom den östra delen framkom flera kulturlager, bland annat ett relativt tjockt lager 
med lerklining, eventuellt från nedbrända husväggar. Det mesta av fyndmaterialet fanns i 
matjorden och endast enstaka fynd påträffades i orörda kulturlager. Helhetsbilden tyder på 
att förundersökningsområdet odlats under historisk tid och att det kan ha funnits en medel-
tida bebyggelse. Bebyggelsen kan ha koppling till borgen Lagaholm som ligger strax norr om 
förundersökningsområdet och till kungsgården som fanns en bit öster om undersökningsytan. 
I äldre kartmaterial tillhör hela området kungsgården vilket gör det aktuella förundersök-
ningsområdet högintressant ur ett maktperspektiv. Även ur ett stadsarkeologiskt perspektiv är 
platsen intressant då den medeltida staden egentligen var placerad längre västerut och frågan 
är vad de eventuella bebyggelselämningarna inom Ollonborren 3 egentligen representerar?  

BAKGRUND
Exploatören Sali Beqai planerar för husbyggnation på fastigheten Ollonborren 3 i La-
holms stad. Fastigheten är lokaliserad inom den östra delen av RAÄ 19 vilket utgör de 
medeltida lämningarna av Laholms stad. Länsstyrelsens beslut fattades med motivering 
att enligt 2 kap 1 § Kulturmiljölagen (1988:950) är fornlämningar skyddade. 

Länsstyrelsen fann det därför motiverat att en förundersökning skulle genomföras (i 
enlighet med 2 kap 13 § Kulturmiljölagen) för att kunna klarlägga intensiteten av de 
dolda lämningar i form av lager och anläggningar som skulle beröras av planerad bygg-
nation (Lst dnr 431-6154-13). 

Förundersökningen genomfördes av personal från Kulturmiljö Halland en regnig och 
något blåsig dag den 19 mars år 2014.

SYFTE OCH METOD
Förundersökningen genomfördes på tomtmark totalt cirka 2600 m2 med tillhörande 
trädgård och villa. Syftet med förundersökningen var att fastställa förekomsten och om-
fattningen av det medeltida stadslager och eventuellt andra arkeologiska lämningar som 
kunde finnas inom tomten. Då det finns ett flertal träd på tomten behövde schakten an-
passas efter dessa. Framförallt är träden belägna inom den östra delen av tomten. Den 
östra delen av tomten är också högre belägen i landskapet än den västra. Den västra delen 
av tomten består av ett något sankare område. Enligt undersökningsplanen skulle cirka 
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100 löpmeter med schakt vara nödvändigt för att besvara frågeställningarna. Förunder-
sökningen var specifikt inriktad på att söka belägga de eventuella byggnader, stadslager 
och aktiviteter som kunde kopplas till det medeltida Laholm. Det skulle också klarläg-
gas om det fanns äldre fornlämningar inom förundersökningsområdet. 

Schaktningen genomfördes med hjälp av en mindre, hjulgående Bobcat för att lättare 
kunna komma åt mellan träden och för att minimera skadan på gräsmattan. Skopans 
bredd var 1,20 meter. Totalt grävdes 9 schakt på totalt 92,48 m2 varav tre inom den östra 
delen av tomten och övriga sex inom den västra delen. 

Fyndmaterial som ansågs ta skada eller kunna besvara de uppsatta frågeställningarna 
togs tillvara. En del mer recent material togs in för att gallras efter registrering, detta för 
att se om det även skulle finnas yngre lämningar eller om det fanns tecken på sentida 
störningar som skulle kunna påverkat och rört om medeltida lämningar. 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Laholm tillhör Höks härad vilket utgör det sydligaste häradet i Halland. Ån Lagan 
som flyter precis norr om staden har utgjort en viktig kommunikationsled och vatten-
källa genom historien. Att Lagan haft en mycket stor betydelse i Laholms historia ser 
vi bland annat i ortsnamnet Laholm. Namnet Laholm har innebörden vattendrag eller 
vattensamling. Holm är en variant av holme och namnet Laholm ska ses i betydelsen 
som holmen i vattendraget (Sahlgren 1948). Landskapet som helhet är ett relativt böl-
jande jordbrukslandskap i ett område relativt rikt på fornlämningar. I Lagans dalgång 
finns främst sten- och bronsålderslämningar registrerade i form av boplatser och gravhö-
gar (Anberg 1994). Bland annat på den östra sidan av Lagan, cirka 900 meter öster om 
aktuellt förundersökningsområde, finns flera stenåldersboplatser (RAÄ 92, 93 & 97). 
Här finns också platsen för kungsgården som idag benämns kungsladugården och som 
tillsammans med borgen Lagaholm utgjort ett område av kungligt ägande. Förunder-
sökningsområdet är beläget inom 4–7 meter över havet med högst nivåer i väst. Under-
grunden i området består av gulorange eller vitaktig sand. Där schakt 2 och 3 placera-
des sluttade också marken svagt åt väster.

Förundersökningsområdet är beläget inom den nordöstra delen av RAÄ 19, cirka 100 
meter söder om Lagan samt cirka 100 meter sydväst om borgen Lagaholm. En geome-
trisk karta från år 1763 pekar på att området kring Ollonborren 3 omnämns som tof-
terne (Lantmateriet.se 2014-05-22). 

Ordet toft har betydelsen tomt med tillhörande hus. Ofta förknippas ordet toft med den 
tidiga medeltiden och att bebyggelse under denna tid funnits på platsen (Riddersporre 
1998; Strömberg 2006).  Alltså skulle namnet tofterne kunna indikera en tidigmedeltida 
bebyggelse inom fornlämningsområdet. Detta kan tyda på att delar av Laholms tidiga 
bebyggelse kan finnas inom förundersökningsområdet eller att marken varit i bruk som 
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exempelvis åker- eller ängsmark med någon form av enkel bebyggelse kopplad till verk-
samheten. I anslutning till fastigheten fanns det även en landsväg som gick från Skåne 
och som på andra sidan Lagan fortsatte vidare upp genom Halland (Redin 1982). Det 
äldre kartmaterialet från 1600-talet och framåt visar att det aktuella förundersöknings-
området då låg utanför stadens gränser. 

Förundersökningsområdet är beläget mycket nära borgen Lagaholm. Vid borgen har 
det genomförts ett flertal arkeologiska undersökningar. Lagaholm grävdes fram mellan 
åren 1928-1936 av Adolf Tell och direkt väster om fästningens vallgrav påträffades ske-
lettgravar. Lagaholm kom återigen att undersökas i flera omgångar åren 1979, 1991 och 
1992 (Anberg 1994; Bjuggner 1996). Framförallt påträffades gravar med en datering 
från 1000-talet till 1400-talet och uppskattningar visar på ett gravområde med cirka 
3500 gravar (Anberg 1994). År 1991 frilades bland annat en rad med större stenar som 
tolkats som en kantskoning till borgen samt några mindre stenar som kan ha utgjort 
fundament till en vindbrygga (Bjuggner 1996). 

I kung Valdemars Jordebok från 1230-talet omnämns en gård vid Lagaholm men det 
är okänt om denna varit befäst. En äldre tolkning består av att det redan under 1100-ta-
let skulle funnits ett stenhus av torntyp som var belägen innanför en mur eller vall. De 
arkeologiska undersökningarna har dock hittills inte kunnat påvisa en sådan anläggning.

Borgen är dock känd i skriftligt källmaterial sedan år 1318 då Nicolaus Olufsson 
erhåller tornet Lagaholm tillsammans med borgen i Falkenberg (Bjuggner 1996). De 
medeltida lämningar som framkommit i Laholm är framförallt belägna inom de västra 
delarna av staden. Det har inte genomförts några arkeologiska undersökningar inom 
kvarteret Ollonborren tidigare.

HISTORISK MARKANVÄNDING OCH KARTANALYS
Tomten har ett mycket intressant läge då den ligger nära Lagaholms borg men ligger 
utanför själva staden, enligt det äldre kartmaterialet. Att marken varit uppodlad skulle 
möjligen tillsammans med namnet tofterne kunna betyda att någon form av bebyggelse 
funnits på platsen redan under medeltid. Tofterna tillhör också kungsgården i Laholm. 
Kungsgården har varit belägen 1 kilometer öster om aktuellt förundersökningsområde 
och står upptagen på kartan som gårdstomten med, en där tillhörande liten trädgård 
samt kålgård. Det är relativt rimligt att tänka sig att någon typ av handelsverksamhet 
pågått i området, speciellt med tanke på det intresse området haft hos den kungliga 
maktsfären. Lars Redin framför i Medeltidsstaden att handelsverksamheten kan ha va-
rit kringflyttande med kyrkan i staden som en fast punkt. Han tänker sig att en sådan 
bosättning kan ha utgått från andra topografiska förhållanden än själva staden. En så-
dan boplats skulle kunna varit belägen vid kungsgården eller som en strandboplats längs 
med Lagans strand (Redin 1982). 
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UNDERSÖKNINGSPLANENS MÅLUPPFYLLELSE
I undersökningsplanen var det planerat för en traktorgrävare, dock hade en sådan ma-
skin inte kunnat genomföra arbetet fullt ut på grund av trädens placering. Därför val-
des istället en mindre hjulgående bobcat från LBC-Ängstorp, vilken lättare kunde ta sig 
fram mellan träden och för att minimera skadan på gräsmattan. Matjorden var bitvis 
tjockare än förväntat. Dessutom var det vissa svårigheter att se var kulturlager började 
då det fanns äldre matjordshorisonter direkt under den moderna matjorden. I kombi-
nation med att grävmaskinen var relativt liten ledde detta till ett minskat schaktnings-
tempo. Detta ledde i sin tur till att endast inom en mindre del i ett schakt schaktades 
nivån ner till alven. På grund av att gräsmattan, speciellt inom den västra delen var re-
lativt sankt var det inte möjligt att återställa grästorvorna överst. Dessa kom istället att 
placeras i fyllningen av schakten. Detta godkändes av exploatören som var på plats un-
der tiden för förundersökningen. 

RESULTAT
Totalt grävdes 9 schakt på totalt 92,48 m2 varav tre inom den östra delen av tomten och 
övriga sex inom den västra delen. Det var inom den östra delen av förundersöknings-
området som det kom att påträffas arkeologiska lämningar.

Östra området
Schakt 1 grävdes i den sydöstra delen av tomten i en ganska kraftig sluttning i NNV-
SSO riktning och omfattade totalt 13,17 m2. Matjordslagret varierade mellan 0,4-0,5 
meter. Under matjorden kom ett kulturlager 0,24 meter tjockt (lager 2038 och 2042), 
bestående av mörkgrå, något grusig sand med litet inslag av träkol och enstaka småsten.

Fig. 2 Schakt 1, foto mot nordväst. (Fotonr. 2014-62-45). Fotograf: Fredrik Larsson
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 Lager 2038 och 2042 ska sannolikt ses som ett och samma. Sannolikt utgör kultur-
lagret en äldre matjordshorisont eller möjligtvis en odlingsjord. Alven bestod av gulo-
range sand. 

Schakt 2 drogs i nästan rak nord-sydlig riktning i den nordöstra delen av tomten och 
arean var på totalt 13,27 m2.  Matjordslagret var 0,4 meter tjockt.

 Under detta kom ett kulturlager bestående av grå finkornig sand med linser av vit 
finkornig sand och ett innehåll av träkol och enstaka småsten (lager 2047). Lagret var 
0,24 meter tjockt. Lager 2047 kan ha utgjort odlingslager eller en äldre matjordshori-
sont som blivit uppblandad med sand. Under lager 2047 kom ett något tunnare lager, 
(lager 2051) som var 0,11 meter tjockt, bestående av grå sand med innehåll av bränd 
och obränd lera samt träkol. Lager 2051 skulle möjligtvis kunna utgöra den östliga de-
len av lager 2059 som fanns i schakt 3 (se nedan). Detta får dock anses något tveksamt 
då schakt 3 är cirka 10 meter väster om schakt 2. 

Möjlig förklaring är att lerkliningen tillhör ett hus som brunnit och de lerklinade väg-
garna har fallit på platsen. Detta skulle förklara varför lerklining fanns över ett så stort 
område. Dock kan lager 2051 och lager 2059 också utgöras av två helt separata händel-
ser som inte har stratigrafisk relation. Eventuellt framtida undersökningar får visa even-
tuella samband. Under lager 2051 kom ett 0,14 meter tjockt kulturlager (lager 2055) 
bestående av grå finkornig sand med inslag av träkol och småsten. Detta frilades endast 
i den södra delen av schaktet. Denna del av schaktet kom att schaktas ner till alven. 

Fig. 3 Schakt 2, foto mot norr. (Fotonr. 2014-62-36). Fotograf: Patrik Hallberg
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Lager 2055 påminde relativt mycket om lager 2047, dock var sanden något mer fin-
kornig i lager 2055. Även lager 2055 har troligen utgjort en odlingsjord. I lagret påträffa-
des en skärva yngre svartgods (f.nr. 8) vilket skulle ge en möjlig datering kring 1200-tal 
fram till medeltidens slut. Dock kan odlingsjorden vara ditförd och skärvan sekundär-
deponerad vilket gör dateringen något osäker. Under lager 2055 kom ett lager eller en 
möjlig horisont som ska ses som en del av lager 2055. Horisonten bestod av 0,13 meter 
gråvit sand med linser av vit sand. Odlingslager kan vara problematiska då jordmassor 
kan ha förts på i omgångar. När jorden sedan bearbetats har dessa blandats samman och 
utgör relativt tjocka odlingslager där det är svårt att särskilja dem stratigrafiskt. Under 
horisonten kom ett grått grovkornigt sandlager, 0,11 meter tjock med inslag av träkol 
(lager 100061). Under detta kom alven bestående av gulorange sand. Totala kulturla-
gertjockleken var 0,73 meter.  

Schakt 3 hade en total area av 14,99 m2 och var placerat i nästan rak nord-sydlig rikt-
ning, 10 meter väster om schakt 2. I schakt 3 var matjorden 0,46 meter tjock. 

Under matjorden kom i schaktets norra del ett gråbrunt sandigt, något smetigt och 
humöst lager (lager 2059) till stora delar bestående av bränd och obränd lera samt kon-
centrationer av träkol. En viss infiltration förelåg mellan den moderna matjorden och 
kulturlager 2059. Cirka 1 decimeter schaktades bort för att få en tydligare orörd nivå av 
lager 2059. Vid undersökning med geologspjut visade detta att totala tjockleken på kul-
turlagret var cirka 0,50 meter utifrån förekomsten av bränd och obränd lera. 

Leran som sannolikt utgjort lerklining på ett hus eller någon annan typ av konstruk-

Fig. 4 Schakt 2. Sektion mot öster. (Fotonr. 2014-62-37). Fotograf: Fredrik Larsson
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Fig. 5 Schakt 3 mot söder. (Fotonr. 2014-62-20). Fotograf: Fredrik Larsson.
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tion hade delvis nord-sydlig riktning och omfattade en sträcka av knappt 5,5 meter. I 
norra delen av schaktet fanns dock en koncentration av obränd lera i hela schaktets bredd, 
den brända leran var främst koncentrerad i den södra delen. Kulturlager 2059 hade en 
mycket tydlig avgränsning i söder vilket pekar på att den brända och obrända leran är 
primärdeponerad och inte är påförd. I lagret påträffades skärvor av äldre rödgods vilket 
pekar på en datering mellan 1200-1350 e. Kr. Kulturlager 2059 påminde en del om la-
ger 2051 i schakt 2 (se ovan).

 I södra delen av schakt 3 fanns dock ett kulturlager bestående av gråbrun, något sme-

Fig. 6 Lager 2059, möjlig husvägg eller annan form av konstruktion. Foto mot öster. (Fotonr. 
2014-62-23–2014-62-27). Fotograf: Fredrik Larsson

Fig. 7 Sektion mot öster där kulturlager 2059 blir mycket tydligt. (Fotonr. 2014-62-32). Fotograf: 
Fredrik Larsson



13

tig sand med en tjocklek på >0,07 meter (lager 2063) men helt utan lerklining. Under 
kulturlager 2063 påträffades en stenpackning (100062) som dock tycktes uppbruten och 
bestod överst av valnötsstora stenar och under dessa fanns enstaka knytnävsstora stenar. 
Relationen mellan lager 2059, lager 2063 och stenpackningen var svår att avgöra, dock 
tycktes stenpackning vara yngre än kulturlager 2059 och äldre än lager 2063. Matjor-
den var tunnare i södra delen av schaktet, cirka 0,25-0,27 meter tjock. Vad stenpack-
ning representerade får anses osäkert då den inte kom att undersökas närmare och hur 
omfattande på djupet den var är okänt. Stenpackningen hade dock en relativt klar av-

Fig. 8 Stenpackning 100062. Foto mot öster. (Fotonr. 2014-62-28). Fotograf: Fredrik Larsson.
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gränsning åt norr och det skiljde också ungefär en meter mellan koncentrationen av ler-
klining och själva stenpackningen. Stenpackningens södra begränsning togs inte fram 
på grund av kablar som fanns en bit söder om schaktet. Matjorden gick något djupare 
just mellan koncentrationen av lerkliningen och matjorden. Stenpackningen kan utgö-
ra fyllning i en nedgrävning, dock kunde inga nedgrävningskanter iakttas i plan. Sten-
packningen kan ha utgjort en stenlagd väg eller del av en gårdsplan. Schakt 3 grävdes 
inte ner till alven. Totala kulturlagertjockleken var minst 0,5 meter.

Västra området
Schakt 4 placerades inom den västra delen av tomten och hade en total area av 7,53 m2. 
Den västra delen av tomten låg inom ett lägre parti och var betydligt mer sankt än den 
östra delen. Här var också enstaka träd och buskar, dock koncentrerat längs kanterna av 
förundersökningsområdet. I mitten av det västra området var det som fuktigast, vilket 
ledde till att grävmaskinen hade svårigheter att ta sig fram. Därför kom schakten inom 
den västra delen av tomten att placeras i en cirkel för att ändå täcka så mycket yta som 
möjligt. Schakt 4 kom att placeras inom den östra delen av västra området av tomten i 
SSV-NNO riktning.

Fig. 9. Schakt 4. Foto mot nordost. (Fotonr. 2014-62-16). Fotograf: Fredrik Larsson.
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Överst var 0,4-0,5 meter tjockt matjordslager. Under detta kom ett 0,03 meter tjockt 
gulvitt flammigt sandlager utan komponenter. Under detta kom ett 0,02 meter tjockt 
grått sandlager och sedan 0,02 meter tjockt brunt sandlager. Ett svart 0,12 meter tjockt 
torvigt lager fanns mot schaktets botten. Nederst kom alven bestående av ljusbrun sand. 
Samtliga lager saknade komponenter som pekade på mänsklig verksamhet och tolkas 
vara geologiska. 

Fig. 10. Sektion mot nordost. Foto mot nordost. (Fotonr. 2014-62-18). Fotograf: Fredrik Larsson

Schakt 5 gick i nord-sydlig riktning med en total area av 11,09 m2. Matjorden var 
cirka 0,5 meter tjock. Under matjorden kom det svarta torvlager som även fanns i schakt 
4 (se ovan). 

Tjockleken på torven var 0,08-0,12 meter. Direkt under torvlagret kom alven bestå-
ende av ljusbrun sand. Inga kulturlager fanns i schaktet.

Schakt 6 placerades 6,7 meter väster om schakt 5, schaktet gick i NNV-SSO riktning 
och omfattade 13,76 m2. Matjorden var 0,4 meter tjock och direkt under matjorden kom 
ljusbrun alv bestående av finkornig sand. Schaktet hade ingenting av den svarta torv som 
fanns i schakt 4 och 5. Inga kulturlager fanns i schaktet.

Schakt 7  löpte i väst-östlig riktning och omfattade 4,06 m2. Schaktet placerades inom 
den västra delen av västra förundersökningsområdet. Matjorden omfattade 0,4 meter och 
låg direkt ovanpå den ljusbruna alven bestående av sand. I schaktets södra del framkom 
också ett omärkt dräneringsrör. Inga kulturlager påträffades.  
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Schakt 8 placerades i sydvästra delen och omfattade 6, 70 m2 och löpte i nord-sydlig 
riktning. Matjorden var endast 0, 3 meter tjock, och markytan steg också svagt söde-
rut inom denna del av tomten. Under matjorden kom den ljusbruna sandiga alven. Inga 
kulturlager påträffades.

Schakt 9 placerades cirka 9 meter öster om schakt 8 och arean utgjorde 7, 91 m2 och 
löpte i nord-sydlig riktning. Matjorden var 0,3-0,4 meter tjock och var som mest om-
fattande i norra delen av schaktet. Under matjorden fanns i norra delen den svarta tor-
ven som tidigare hade påträffats i schakt 4 och 5. Torven var här 0,15 meter tjock och 
tunnade ut åt söder. Torvlagret var inte lika distinkt som i schakt 4 och 5. Alven bestod 
av ljusbrun sand.

ANLÄGGNINGAR
Inga tydliga anläggningar påträffades inom schakten, utan endast kulturlager frilades. 
Möjligen skulle stenpackningen kunna utgöra en anläggning eller fyllning i en ned-
grävning men inga nedgrävningskanter var synliga. Lerkliningen i kulturlager 2051 och 
2059 kan påvisa indirekta spår av bebyggelse men framtida undersökningar får visa om 
lerkliningen har tillhört en eller flera byggnader eller utgör spår av andra typer av kon-
struktioner såsom ugnar.

FYND
Fyndmaterialet består av generellt sett relativt ordinära föremål. Sju fyndposter består 
av bränd lera i form av tegel eller lerklining (tegel f.nr. 7, 22, 24, 26; lerklining f.nr. 10, 
15, 16) . Tre stycken fyndposter utgörs av flinta i form av avslag (f.nr. 5, 17, 29). Fem 
fyndposter utgörs av järnföremål (f.nr. 9, 14, 23, 27, 30). Två fyndposter med obränt 
ben (f.nr. 6, 28). Tretton fyndposter utgörs av keramik (f.nr. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 18, 
19, 20, 21, 25) av främst medeltida karaktär i form av äldre och yngre svartgods, samt 
äldre och yngre rödgods. De flesta fynden kom i matjorden. Detta tyder på att anting-
en är matjorden transporterad från en plats med medeltida fynd men mer sannolikt är 

Fig. 11. Från vänster: Äldre rödgods (fnr. 13), Äldre rödgods, mynningsbit (fnr. 13), Äldre svart-
gods (fnr. 18). (Fotonr. 2014-62-47). Foto: Anders Andersson.
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Schakt 3

Schakt 6

Schakt 2

Schakt 1

Schakt 5

Schakt 9

Schakt 4

Schakt 8

Schakt 7

¯

Kulturlager

Schakt

Fastighetsgränser

Fynd

Fig. 12 Spridningskarta över fyndfördelningen mellan schakten. Skala 1:400.

att när marken brukats som åker har detta påverkat kulturlager och fyndmaterial rörts 
upp i matjorden. Spridningsbilden av fynden stärker också bilden av att västra delen av 
förundersökningsområdet är tomt på arkeologiska lämningar då mycket få fynd fanns 
i området. (se fig. 12)

 En betydligt högre koncentration av fyndmaterial fanns inom den östra delen och 
tyder generellt sett på en medeltida datering där en viss tonvikt finns på hög- och sen-
medeltid. De fynd som var av recent karaktär eller som ansågs ointressanta ur bevaran-
deskäl gallrades efter registrering.

0                           10                          20                               30 m



18

TOLKNING
Genom den arkeologiska förundersökningen blev det möjligt att se en tydlig skillnad 
mellan den västra och östra delen av förundersökningsområdet. I den västra delen på-
träffades inga kulturlager och mycket få fynd. Matjorden var förhållandevis tjock och 
området var sankt. Grundvattnet inom området kan under perioder haft en högre nivå 
än idag vilket kan ha gjort förundersökningsområdet sankt. Torvlagret tyder också på 
att området kan ha stått under vatten eller att vattenväxter trivts i området. Om det har 
funnits lämningar i västra delen av tomten vilket inte tycks vara speciellt troligt, har de 
sannolikt försvunnit då marken brukats som åkermark. Dock tyder det mycket ringa 
fyndmaterialet inom området att mycket lite aktivitet ägt rum inom denna delen för-
utom möjligen åkerbruk. Inga anläggningar påträffades i alven heller. Att hela området 
skulle röjts av och matjordslagret förts på är mindre troligt, detta borde isåfall rimligt-
vis skett i modern tid, möjligen när tomten kom att bebyggas med huset som finns på 
platsen idag. Dock saknas alla spår av avröjning. Det fanns heller inga konkreta tecken 
på stenålderslämningar inom området.

Den östra delen av tomten är dock arkeologiskt betydligt mer intressant. Många av 
de kulturlager som påträffades tycks ha karaktären av odlingslager, eller möjligen mera 
allmänna aktivitetsytor utanför bebyggelse. Dock tyder mängden lerklining i schakt 2 
och 3 att ett möjligt hus kan ha funnits inom förundersökningsområdet. Några resultat 
pekar på att det borde vara ett boningshus från hög- eller senmedeltid. Först och främst 
är det keramiken som tyder på att människor befunnit sig på platsen under längre tid 
och haft behov av olika typer av brukskärl. Även om det mesta av keramikfynden låg i 
matjordslager påträffades ett par skärvor i kulturlager. En yngre svartgodsskärva (f.nr. 8) 
i kulturlager 2055 (schakt 2) och en yngre svartgodsskärva (f.nr. 11) i kulturlager 2059 
(schakt 3). Tillsammans med äldre- och yngre rödgods och äldre svartgods i matjorden 
ger skärvorna en tidsmässig representation av större delen av medeltiden. Ytterligare ett 
belägg för att förundersökningsområdet brukats som mer än bara åkermark är namnet 
”tofterne” som återfinns i det äldre kartmaterialet. Ordet toft som förknippas med tomt 
är ofta daterat till tidig medeltid. Tillsammans med keramiken styrks bilden av att det 
kan ha funnits en medeltida bebyggelse inom eller i närheten av förundersökningsom-
rådet. En annan möjlig tolkning är att lerkliningen härrör från någon form av ugnsan-
läggning eller liknande konstruktioner. Det saknades spår av stolphål eller andra typer 
av anläggningar som kunde påvisa någon form av hus- eller ugnskonstruktion. Kultur-
lager 2059 med lerklining var dock så pass omfattande i plan samt relativt tjockt och 
gav intrycket att vara bevarat på ursprunglig plats. 
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PLATSENS KUNSKAPSPOTENTIAL
Förundersökningsområdet är beläget inom ett område som är nära borgen Lagaholm 
och relativt nära platsen för kungsgården. Detta gör området mycket intressant då det 
har varit under kungligt ägande, men blev under perioder tilldelat olika personer för 
att förvalta borgen. Namnet tofterne tillsammans med de arkeologiska lämningar som 
framkom i östra delen av tomten pekar på att en medeltida bebyggelse av okänd omfatt-
ning möjligen funnits inom förundersökningsområdet. På en karta från år 1652 finns 
ett hovnamn vid Ysby cirka 5 kilometer öster om Laholm. Hovnamnet vid Ysby är känt 
sedan år 1336 (Diplomatarium Danicum nr 4264). Hovnamn kan känneteckna en sä-
tesgård eller gård underlydande någon form av högre ståndsperson men kännetecknar 
under järnåldern en aristokrati och/eller storgård. Detta gör att området kring Lagaholm 
där Ollonborren ingår är högintressant. Laholms stad har varit koncentrerad längre väs-
terut men en del tyder på att medeltida bebyggelse funnits söder om borgen Lagaholm. 
Kungsgården ligger en bit österut men hela området har funnits under kungligt ägande 
eller varit förlänat. Cirka en halvmil österut har ytterligare en större gård varit belägen. 
Lämningarna inom förundersökningsområdets östra del kan ha potential att belysa frå-
geställningar gällande eventuella spår av bebyggelse och dess omfattning, om bebyg-
gelsen haft någon koppling till kungamakten och till Laholms stad. Förundersöknings-
området kan förhoppningsvis ge information om hur förhållandet mellan bebyggelse i 
området och borgen Lagaholm fungerat och tagit sig uttryck. 

Vidare är också frågan vad toftnamnet egentligen indikerar? Ska förundersöknings-
området ses som en del av staden, eller bör det ses som en helt separat enhet, möjligen 
tillsammans med borgen Lagaholm och kungsgården? Vilken betydelse kan förunder-
sökningsområdet tillsammans med borgen Lagaholm och kungsgården haft för den 
medeltida staden Laholm? Har ett flöde av varor och tjänster transporterats mellan det 
kungliga ägandet och staden? Sett i ett större perspektiv kan frågor kring hov-namnet i 
Ysby eventuellt belysa det kungliga ägandet utanför Laholm? Har toftnamnet i Laholm 
och hovnamnet i Ysby haft någon förkristen eller medeltida relation? Hovnamn är ofta 
av äldre karaktär och anses ofta ha koppling till järnåldersaristokrati och storgårdar. 
Möjligen kan hovnamnet i Ysby ses i förhållande till Köpinge (RAÄ 234) norr om La-
holm, där relativt exklusiva fynd framkommit vid metalldetektering. Detta pekar på att 
en järnåldersaristokrati kan ha funnits innan borgen Lagaholm, kungsgården och innan 
staden Laholm grundats. Intressanta frågeställningar väcks kring järnåldersaristokratin 
om denna haft någon form av inblandning tillsammans med den tidigmedeltida kunga-
makten i grundandet av Laholm, skapandet av kungsgården samt borgen Lagaholm med 
underlydande toft-område där det arkeologiska förundersökningsområdet utgör en del.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Den arkeologiska förundersökningen ger en förhållandevis enhetlig bild över området. 
Kulturmiljö Halland förordar att inga fler antikvariska åtgärder behövs inom den västra 
delen av förundersökningsområdet innan exploatering påbörjas (schakt 4-9). Inom den 
östra delen finns spår av eventuell bebyggelse och odlingslager som tillsammans med 
fyndmaterialet och toftnamn på äldre kartmaterial pekar på medeltida aktiviteter i om-
rådet under främst hög- och senmedeltid (schakt 1-3). Östra delen av förundersöknings-
området är arkeologiskt intressant. Med undantag av borgen Lagaholm har mycket lite 
medeltida lämningar påträffats inom de östra delarna av dagens Laholm. Därför föror-
dar Kulturmiljö Halland att den östra delen bevaras för framtiden om det är möjligt att 
lösa detaljplaneringen för tomten på ett sådant sätt. Om den östra delen av förunder-
sökningsområdet kommer att exploateras bör en fördjupad arkeologisk förundersökning 
alternativt en slutundersökning genomföras. 

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens dnr: 431-6154-13.

Eget dnr:   2013-432.

Uppdragsgivare:  Sali Beqai.

Utförandetid:  2014-03-19.

Personal:   Fredrik Larsson och Patrik Hallberg.

Fastighet:  Ollonborren 3.

RAÄ nummer:  Laholms stad, RAÄ 19:1.

Höjdsystem:  RH 2000.

Koordinatsystem:  SWEREF 99 TM.

Undersökt yta:  Förundersökningsområde: 2600 m2. Undersökt: 92,48 m2.

Dokumentation:  Samtliga schakt och anläggningar är dokumenterade digitalt inom ramen  

   för Intrasis Version 2.2. Intrasis projektnr 2013432F. Allt arkivmaterial för- 

   varas i Kulturmiljö Hallands arkiv, Halmstad. 

   Fotonummer 2014-62:1–47. 

Fynd:   Keramik, flinta, järn, djurben. Fynden har i väntan på fyndfördelning till- 

   delats accessionsnummer HM 28775: 1–30.

Datering:   Medeltid.
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Bilaga 1 

Schaktöversikt
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1 10,59 1,20
NNV-SSO
Grävdes delvis ner till alven

0,24 2038, 2042 Bevarade kulturlager

2 11,23 1,20 N-S Grävdes delvis ner till alven 0,73 2047, 2051, 2055, 100061 Bevarade kulturlager

3 13,78 1,20 N-S Ej grävd till alven >0,5 2059, 2063, 100062 Bevarade kulturlager

4 6,31 1,20 SSV-NNO Grävd till alven - -

5 9,38 1,20 N-S  Grävd till alven - -

6 11,27 1,20 NNV-SSO Grävd till alven - -

7 3,43 1,20 V-Ö Grävd till alven - -

8 5,47 1,20 N-S Grävd till alven - -

9 6,74 1,20 N-S Grävd till alven - -
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Bilaga 2 

Arkeologiska kontexter och geologiska lager
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1 Matjord Modern matjord 0,4-0,5 - 2038, 2042

1 2038 Mörkgrå något grusig sand, träkol, 
småsten

0,24 Modern matjord Alv Sannolikt samma som 2042 
saknar dock fysisk kontakt. 
Odlingslager?

1 2042 Mörkgrå något grusig sand, träkol, 
småsten

0,24 Modern matjord Alv Sannolikt samma som 2038 
saknar dock fysisk kontakt. 
Odlingslager?

1 Alv Gulorange sand 2038,2042 - Geologiskt bildat

2 Matjord Modern matjord 0,4 - 2047

2 2047 Grå finkornig sand, linser av vit 
finkornig sand, träkol, småsten

0,24 Modern matjord 2051 Äldre matjordshorisont/
odlingslager

2 2051 Grå sand bränd, obränd lera 0,11 2047 2055 Samma som 2059 schakt 3? 
Rest efter konstruktion?

2 2055 Grå finkornig sand, träkol, småsten 
horisont 

0,14
Horisont 
0,13

2055 Alv Yngre svartgods f.nr. 8

2 100061 Grå grovkornig sand, träkol 0,11 2055 Alv Möjlig aktivitetsyta?

2 Alv Gulorange sand - 100061 - Geologiskt bildat

3 Matjord Modern matjord 0,46 - 2059

3 2059 Gråbrun humös sand mycket 
bränd, obränd lera, koncentrationer 
träkol

>0,17 Modern matjord, 
2063, 100062

- Grävdes ej i botten. Samma 
som 2051 i schakt 2? Rest eft-
er konstruktion? Äldre rödgods 
f.nr. 12, 13

3 2063 Gråbrun humös sand >0,07 Modern matjord Över 100062, 
2059

Grävdes ej i botten. Äldre 
matjordshorisont/
odlingslager?

3 100062 Natursten 0,04x0,02x0,03 och 
0,10x0,07x0,08

>0,10 2063 2059 Grävdes ej i botten. 
Konstruktion?

4 Matjord Modern matjord 0,4-0,5 - Gulvitt flammigt 
sandlager

4 Gulvitt Gulvitt flammigt sandlager 0,03 Modern matjord Grått sandlager Geologiskt bildat

4 Grått Grått sandlager 0,02 Gulvitt Brunt sandlager Geologiskt bildat

4 Brunt Brunt sandlager 0,02 Grått Svart torvlager Geologiskt bildat

4 Svart Svart torvlager 0,12 Brunt sandlager Alv Geologiskt bildat

4 Alv Alv Ljusbrun sand - Svart torvlager - Geologiskt bildat

5 Matjord Modern matjord 0,5 - Svart torvlager

5 Svart Svart torvlager 0,08-
0,12

Modern matjord Alv Geologiskt bildat

5 Alv Alv ljusbrun sand - Svart torvlager - Geologiskt bildat
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6 Matjord Modern matjord 0,4 - Alv

6 Alv Alv Ljusbrun sand - Modern matjord - Geologiskt bildat

7 Matjord Modern matjord 0,4 - Alv

7 Alv Alv Ljusbrun sand - Modern matjord - Geologiskt bildat

8 Matjord Modern matjord 0,3 - Alv

8 Alv Alv Ljusbrun sand - Modern matjord - Geologiskt bildat

9 Matjord Modern matjord 0,3-0,4 - Svart torvlager

9 Svart Svart torvlager 0,15 Modern matjord Alv Uttunnande åt söder

9 Alv Alv Ljusbrun sand - Svart torvlager - Geologiskt bildat



27

Bilaga 3

Fyndlista

Acc.Nr.:   HM 28775
Landskap:   Halland
Socken :   Laholms stad
Fornlämningsnummer: RAÄ 19
Undersökningsår:  2014
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Modern Fynd Keramik Brorsson 1 Keramik Kruka 26 1 Matjord Gallrad Recent

Modern Fynd Keramik Brorsson 2 12 1 Matjord Gallrad Recent

Modern Fynd Keramik Brorsson 3 Keramik Kruka 16 1 Matjord Gallrad Recent

Äldre rödgods Fynd Keramik Brorsson 4 Keramik Kärl 39 1 Matjord Matjordsfynd

Fynd Flinta UV Syd 5 Flinta Avslag 9 1 Matjord Med krusta kvar

Fynd Obränt ben 6 Ben 1 1 Matjord Djurben

Fynd Bränd lera 7 Bränd lera Tegel 109 3 Matjord Gallrad Recent

Yngre svartgods Fynd Keramik Brorsson 8 Keramik Kärl 3 1
Lager 
2055 
Schakt 2

Fynd Järn 9 Järn Spik 41 4
Lager 
2059 
Schakt 3

Gallrad Handsmidda, runda skallar

Fynd Bränd lera 10 Bränd lera Lerklining 31 4
Lager 
2059 
Schakt 3

Gallrad

Yngre svartgods Fynd Keramik Brorsson 11 Keramik Kanna 2 1
Lager 
2059 
Schakt 3

Äldre rödgods Fynd Keramik Brorsson 12 Keramik Kanna 7 1 Matjord

Äldre rödgods Fynd Keramik Brorsson 13 Keramik Kanna 4 1 Matjord

Fynd Järn 14 Järn Föremål 41 2 Matjord Gallrad

Fynd Bränd lera 15 Bränd lera Lerklining 403 5 Matjord Gallrad

Fynd Bränd lera 16 Bränd lera Lerklining 32 2 Matjord Gallrad

Fynd Flinta UV Syd 17 Flinta Avslag 2 1 Matjord Retuscherad

Äldre svartgods Fynd Keramik Brorsson 18 Keramik Kärl 15 1 Matjord

Yngre rödgods Fynd Keramik Brorsson 19 Keramik Kärl 8 2 Matjord

Äldre rödgods Fynd Keramik Brorsson 20 Keramik Kärl 3 1 Matjord
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Äldre rödgods Fynd Keramik Brorsson 21 Keramik Kärl 10 1 Matjord Fingeravtryck?

Fynd Bränd lera 22 Bränd lera Tegel 22 1 Matjord Felbränd?

Fynd Järn 23 Järn Beslag 51 1 Matjord Nyare tid?

Fynd Bränd lera 24 Bränd lera Tegel 8 1 Matjord Gallrad

Modern Fynd Keramik Brorsson 25 Keramik Kruka 17 1 Matjord Gallrad

Fynd Bränd lera 26 Bränd lera Tegel 318 6 Matjord Gallrad

Fynd Järn 27 Järn Spik 35 3 Matjord Gallrad

Fynd Obränt ben 28 Ben 6 2 Matjord

Fynd Flinta UV Syd 29 Flinta
Avslag/
avfall

119 1 Matjord

Fynd Järn 30 Järn Lie 95 1 Matjord Gallrad Recent
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