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Dokumentation av schaktning invid kända fornlämningar i fastighet Skällinge 
16:1, Skällinge socken, Varbergs kommun 

Vid ett telefonsamtal förmiddagen den 28 maj 2014 framförde antikvarie vid länsstyrelsen i Hallands 
län en förfrågan om arkeolog från Kulturmiljö Halland kunde besöka fastigheten Skällinge 16:1, 
Skällinge socken, för att få en uppfattning av omfattningen av den schaktning som hade utförts inför 
anläggandet av paddock och se om det eventuellt framkommit fornlämningar som berörts av 
schaktningen.  

Tidig eftermiddag den 28 maj anlände arkeolog till platsen. Inom fastigheten Skällinge 16:1 hade 
matjorden banats av i ett 1200 m² (20 meter brett och 60 meter långt) stort område i samband med 
anläggandet av en paddock. Därefter hade ett 480 m² stort parti av den avbanade ytan höljts med 
makadam. Fem stora högar med makadam var även utplacerade på den yta som ännu inte hade 
höljts. Matjorden mätte cirka 0,3-0,4 meter i schaktkanten och alven i den frilagda ytan utgjordes av 
moränblandad sand. Inom vissa partier av den frilagda ytan fanns fortfarande rester av matjord kvar 
ovanpå alven, vilket försvårande sökandet efter lämningar på platsen. De mörkfärgningar som syntes 
rensades i ytan med hjälp av grävsked. Alla profilkanter i den öppnade ytan kontrollerades i syfte att 
erhålla en bild över eventuella kulturlager och fynd i matjorden. Även en okulär kontroll av 
dumphögar. Inget av intresse påträffades av schaktkanter och dumphögar.  

På ytan påträffades tre mörkfärgningar, en större som tyvärr delvis täcktes av en hög med makadam, 
samt en två mindre. I den större (AH269) syntes sotig sand med inslag av träkol och skörbränd sten i 
ytan. Längden var 4,95 meter i nordsydligriktning. Bredden i östvästligriktning var svårare att 
uppskatta då härden delvis täcktes av makadam, men torde vara cirka 3 meter. De tre 
mörkfärgningarna tolkas som förhistoriska härdar. Den mindre härden AH240 (ungefär 1,05x0,8 
meter i diameter), hade en något diffus form och var antagligen resten efter botten av en eldplats. 
Träkol från de båda härdarna samlades in för analys. Längst i söder, delvis täckt av makadam 
framkom ytterligare en mörkfärgning som mättes in som AH221. På ytan påträffades även några 
anläggningar som okulärt bedömdes vara tre stolphål och en grop. Dessa består av brun humös sand, 
någon med inslag av kol. Det enda fyndet av förhistorisk karaktär som påträffades inom ytan var en 
bit sintrad bränd lera, troligen ett fragment av en degel. Denna hittades i ytan ca 1-2 meter väster om 
stora härden.  

Området som var föremål för exploatering ligger i plan ängsmark relativt högt beläget i ett 
omgivande kuperat landskap. Socknen Skällinge utgörs av en kuperad skogsbygd med mellanliggande 
odlade dalgångar och är rik på sjöar. Cirka 100-150 meter söder om den exploaterade ytan höjer sig 
marken ytterligare och rent arkeologiskt hyser området hög potential att rymma boplatslämningar på 
grund av sin placering i landskapet med en omgivande närmiljö rik på gravar. Norr om ytan reser sig 
Himmelsberget.  

Inför anläggandet av en eventuell brunn, hade ett 5x2,5 meter stort hål tagit upp cirka 70-80 meter 
norr om den exploaterade ytan. Anledningen till att hålet hade tagits upp berodde på att 
representanter från Miljö och hälsa (Varbergs kommun) skulle komma på besök och kontrollera 
marken. Hålet var cirka 2,5 meter djupt och under ett cirka 0,5 meter tjockt matjordslager utgjordes 
alven av moränblandad sand.   





Efter samtal och diskussion med antikvarie på länsstyrelsen beslöts att ytan skulle dokumenteras, 
med hjälp av GPS och fotografering. Kol samlades in i härdarna.  

Inför framtida exploatering i närområdet rekommenderar Kulturmiljö Halland att en arkeologisk 
förundersökning genomförs på grund av områdets nära placering till gravar, de förhistoriska 
anläggningar som framkom på denna yta och den gynnsamma placeringen för boplatslämningar i 
landskapet med en alv som utgörs av väldränerad moränblandad sand.  
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Undersökningsområdet mot söder. Den södra delen är täckt med makadam. 2014-05-28. Fotograf: 
Lennart Nordqvist 

 



 

Norra delen av undersökningsområdet mot öster. 2014-05-28. Fotograf: Lennart Nordqvist 

 

Undersökningsområdets norra del. Fotografiet har tagits mot sydväst. 2014-05-28. Fotograf: Lennart 
Nordqvist 
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