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Fig.1. Utredningsområdet (röd streckad markering) med de två nyupptäckta fornlämningsområ-
dena, markerade med lila, som förordas arkeologisk förundersökning. Skala 1:5 000.
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SAMMANFATTNING
Med anledning av att Stadsbyggnadskontoret, Mark & exploateringsenheten, Falkenbergs 
kommun har påbörjat detaljplanearbete inom fastigheten Östra Gärdet 1:38 m fl, har Kul-
turmiljö Halland genomfört en arkeologisk utredning. Totalt 29 sökschakt drogs inom de 
delar av det aktuella utredningsområdet som var tillgängliga att komma åt med grävma-
skin. Utredningen syftade till att upptäcka eventuella okända fornlämningar som skulle 
kunna påverkas vid exploatering. Två nya fornlämningar med lämningar av förhistorisk art 
påträffades (Fig.1). Kulturmiljö Halland förordar fortsatta antikvariska insatser i form av 
en arkeologisk förundersökning i båda.   

BAKGRUND
Falkenbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett detaljplanearbete inom fast-
igheten Östra Gärdet 1:38 m fl. Områdets topografi med fyndplatser av flintredskap, samt 
kringliggande intensiva fornlämningslandskap motiverade en arkeologisk utredning i syf-
te att klargöra om det finns idag okända fornlämningar som skulle komma att beröras av 
kommande detaljplaneläggning. Med anledning av detta utförde Kulturmiljö Halland en 
arkeologisk utredning den 3-5 augusti 2016. 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Det cirka 70 000 m² stora utredningsområdet är beläget i den nordöstra delen av Falken-
berg, mellan Sömmerskevägen i norr till Klockaregatan i söder, Murarevägen i väster och 
befintlig bebyggelse vid Skräddarevägen i öster. Områdets topografi utgörs av delvis träd-
bevuxna grönområden samt i söder av ett område med koloniträdgårdar. I de mellersta de-
larna av utredningsområdet syns berg i dagen annars utgörs den naturliga alven av fin sand, 
på sina ställen siltig sand med moräninslag.  

Inom området finns fyndplats för redskap av flinta, som tjocknackig flintyxa, flintyxa, 
dolk samt spjutspets invid en plats med berg i dagen centralt inom området som använts 
som stenbrott (Falkenberg 28:1). Ungefär 100 meter söder om Falkenberg 28:1 finns i FMIS 
(Fornminnesregistret) en markering av ett depåfynd, Falkenberg 29:1. Placeringen av denna 
markering är lite förvillande då följande står att läsa i FMIS ”Depåfynd, ungefärlig plats, 
enligt tidigare anteckningar. Vid röjningsarbete i ett stenbrott avlägsnades en tämligen stor 
sten, liggande ovanpå den fasta hällen, men med ett mellanlag av mylla, i vilket inte min-
dre än 10 st knivformiga vapen eller verktyg av flinta stodo instuckna med spetsen nedåt. 
Fyndet förvaras på Sten-och fossilmuseet, Falkenberg. Det utgörs av kraftiga spånknivar.”  

Inom bebyggelsen vid Pendelvägen, strax väster om södra delen av utredningsområdet 
finns en markering i FMIS som markerar fyndplatsen för en trindyxa som ska ha påträffats 
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Fig.2. Utredningsområdets placering i nordöstra delen av Falkenberg. Skala 1:20 000.

0                                                       1000 m



7

Fig. 3. Utredningsområdet med närliggande fornlämningar. Skala 1: 5000.
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på platsen vid jordbruksarbete (Falkenberg 27:1). 
På en karta från år 1777 finns en markering ”Stadens avrättningsplats” som torde sam-

manfalla med förhöjningen i landskapet med berg i dagen, centralt i undersökningsområ-
det, mitt emellan Tångaskolan och Varbergsvägen. Om och under vilka tider platsen skulle 
fungerat som avrättningsplats är inte tidigare utrett. I slutet av 1800-talet påbörjades sten-
huggningsverksamhet vid nuvarande ”Amos håla”. Stenhuggaremästare Amos Carlsson 
bedrev verksamhet vid platsen. Inom den södra delen av utredningsområdet anlades på 
1940-talet en handelsträdgård (Nylander 2015).

SYFTE OCH METOD
Utredningens syfte var att utreda fornlämningsbilden inom området samt att beskriva den-
na. Resultatet skall ligga till grund dels för Länsstyrelsens bedömning av behovet av ytter-
ligare beslut dels för företagarens vidare planering. 

 Frågeställningarna vid den arkeologiska utredningen centrerades till att utreda om och 
vilka spår det finns av förhistoriska aktiviteter inom området samt att undersöka om det 
finns spår efter den eventuella avrättningsplatsen samt gravar för de avrättade. Detta mörka 
kulturarv har på senare år undersökts vid flera uppmärksammade arkeologiska undersök-
ningar av galgbackar (t.ex Karlsson 2008, Hansson 2012, Ytterberg 2015a). Utredningen 
av platsen blev därigenom betydelsefull eftersom eventuella fynd och gravar kan jämföras 
med modernt framtagna material vid senare års utgrävningar och därmed även utgöra en 
mycket viktig del i den kunskapsuppbyggnad som under 2000-talet påbörjats angående 
galgbacksarkeologin som ett eget forskningsfält, vilket till exempel projekt som ”Den gamla 
onda tiden – Grymma straff i Sverige och världen” som drivits av Bohusläns museum är ett 
exempel på (Ytterberg 2015a och b).

Utredningen genomfördes genom att en traktorgrävare drog utredningsschakt med en 
skopbredd på 1,55 meter. Matjorden avlägsnades skiktvis så att alven slutligen frilades. En 
arkeolog följde maskinen och styrde schaktningen ned till alv. Den andra arkeologen an-
svarade för inmätning och dokumentation av utredningsschakt och påträffade lämningar. 
Schakten mättes in med hjälp av GPS med stor inmätningsprecision och dokumenterades 
med foto. Inmätningarna är dokumenterade digitalt inom ramen för Intrasis Version 2.0 
i projekt Falkenberg201658U. Vidare digital bearbetning har sedan utförts i Intrasis ana-
lysis och ArcGis. 

AVVIKELSER FRÅN UNDERSÖKNINGSPLANEN
Utredningsområdets utbredning som Kulturmiljö Halland fick tillsänt som shape-fil via 
mail från GIS-samordnare Samhällsbyggnadsavdelningen Falkenbergs kommun var ej helt 
överrensstämmande med utbredningen som presenterades i figur över utredningsområdet 
som bilagts i länsstyrelsen i Hallands läns beslut. Den del av utredningsområdet som skiljer 
sig åt i shapen och figuren i länsstyrelsens beslut var dessutom beläget invid det parti som 
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skulle undvikas p.g.a. att ett borrprov visat på förhöjda värden (enligt mail från Falkenbergs 
kommun 15 juni 2016). Därför har inga utredningsschakt dragits inom det västra parti av 
utredningsområdet som syns i fig. 4.  

Fig. 4. Det parti av utredningsområdet som undveks på grund av förhöjda värden samt avvikelser 
mellan utbredning i länsstyrelsens beslut och tillskickad shape-fil från Falkenbergs kommun (lilas-
krafferat). Skala 1: 5 000.

Falkenberg 5:3

Falkenberg 29:1

Falkenberg 28:1

Falkenberg 27:1

Falkenberg 12:1
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RESULTAT
I detta stycke presenteras och beskrivs de två nyupptäckta fornlämningarna inom utred-
ningsområdet. Övriga sökschakt beskrivs i bilagan Schaktbeskrivning (Bilaga nr 1). Utifrån 
utredningsresultaten har två områden med förhistoriska lämningar (Fornlämningsområ-
de 1 och 2) ringats in, vilka bör underkastas vidare antikvariska insatser vid exploatering. 

Utredningsschakt har tagits upp där det har varit möjligt att komma fram med traktor-
grävare. Vissa partier var så pass trädbevuxna att det var omöjligt att dra utredningsschakt. 
I andra delar av utredningsområdet förhindrade nedgrävda ledningar och kablar att utred-
ningsschakt kunde dras vissa sträckor. I den del av utredningsområdet som sammanföll 
med platsen där stadens avrättningsplats eventuellt kunde varit belägen, enligt markering 
på karta från 1777, upptäcktes vid schaktning att stora delar av ytan var mycket störd av 
sentida aktiviteter. Under matjorden framkom bärlager och asfaltsrester. 

Fornlämning 1
Lämningar som tolkas som rester efter en förhistorisk boplats framkom i fyra av de fem ut-
redningsschakt som drogs i ett grönområde strax väster om villabebyggelsen vid Skrädda-
revägen och sydost om Montessoriförskolan Kastanjen vid Smidesvägen. Fornlämningen 
är belägen i ett gräsbevuxet grönområde som sluttar svagt mot östsydöst. Höjden över ha-
vet på alven i fornlämningen varierar mellan cirka 24,2 meter i den västra delen och 22,2 
meter i den östra. Schakten drogs i nordsydlig riktning. I det östligaste av dem, schakt 411 
påträffades en anläggning som syntes som långsmal gråbeige lite krispig sand, som mättes in 
som ett dike. Ytterligare en liknande anläggning som ligger parallellt med den förra syntes 
i schaktet. Lämningarna tolkades som eventuellt resterna av en väg och kanske är de lång-
smala gråfärgningarna rester av hjulspår. I schaktet framkom även flera diken i östvästlig 
riktning. Dikena var gråbruna i färgen. I schaktet påträffades också en skärva yngre rödgods 
med gulvit glasyr samt en större bit slagen flinta. Alven utgjordes av mycket fin gulbrun 
sand och den ovanliggande matjorden mätte 0,3-0,4 meter. Schakt 508 drogs strax väster 
om det förra och där framkom anläggning, som tolkades vara en grop eller eventuellt en 
härd. Anläggningen var mörkgrå i ytan med några kolfnyk och resterna av en styck smulig 
sten. Ytterligare en grop påträffades, vilken var något mer diffus med gråsand i ytan, samt 
några små fnyk träkol. I schaktet framkom även tre stolphål som var gråa till färgen i ytan. 
Alven bestod av mycket torr fin sand, så det var lite svårt att se anläggningarna. Det före-
kom även kolfnyk i alven. I schaktet gjordes två fynd av flinta, varav den ena resterna av en 
kärna. Matjorden var cirka 0,4 meter tjock. Schakt 534 drogs strax söder om förra, och där 
påträffades en grop. I södra änden av schaktet syntes ett dike. Alven utgjordes av ljusbrun 
fin sand och den ovanliggande matjorden mätte 0,3-0,4 meter. Desto fler anläggningar 
framkom i schakt 2OS926. Schaktet drogs över en förhöjning på ängen. Anläggningarna 
utgjordes av 24 stolphål, 5 gropar och 2 härdar. Dessutom framkom två diken av oklar ål-
der. Stolphål och gropar var gråbruna till färgen och bestod av humös sand i ytan. Av en 
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Fig. 5. Utredningsschakt med anläggningar inom Fornlämning 1. Skala 1: 500.
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härd var endast en mindre del frilagd i schaktet. Den bestod av sot, kol och skörbränd sten 
i ytan, där även ett större flintavslag påträffades. I ett av stolphålen fanns förhistorisk kera-
mik i ytan.  Ytterligare ett fynd av flinta, denna gång en flintkärna framkom i ytan av en 
stor grop. I schaktet framkom även en lite större mörkfärgning (mätte 2,7 meter i nordsyd-
lig riktning) med en skärva förhistorisk keramik i ytan. Dock var mörkfärgningen störd av 
ett dräneringsdike mitt i. Anläggningarna låg främst koncentrerade till mitten av schaktet. 
Alven utgjordes av gulbrun mycket fin sand och matjordens mäktighet var cirka 0,4 meter. 

Tabell 1. Anläggningstyp och fynd som påträffades inom Fornlämning 1.

Stolphål 27 st

Grop 9 st

Härd 3st

Dike 12 st

Slagen flinta 5 st 

Förhistorisk keramik 2 st

Fig 6. Fornlämningsområde 1, Schakt 926 med Per Wranning och Anders Håkansson. Mot S.  
Fotonr: 2016-32-1 Foto: Stina Tegnhed.
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Fornlämning 2 
Det andra området med förhistoriska lämningar påträffades i utredningsområdets sydli-
gaste del. Området där fornlämningen är belägen har fram till alldeles nyligen livligts bru-
kats av koloniträdgårdar. Det karakteriseras av odlade ytor och gräsgångar men även av-
stjälpningsplats för gamla trädgårdsbord, vattentunnor och bråte. Då några av kolonilot-
torna fortfarande användes försökte vi i möjligaste mån förlägga schakten i gräsgångarna 
mellan. Totalt drogs 7 utredningsschakt i området. Fynd av slagen flinta och anläggningar 
förekom i fyra av dem. Det parti där den rikliga mängden flintfynd påträffades är beläget 
i en sydost slänt ner mot Klockarevägen. Höjden på alven i området där det förekommer 
flintfynd och anläggningar varierar mellan cirka 14 meter i den norra högst belägna delen 
ner till 12,30 meter i den lägre i sydöst. 

Längst i nordväst drogs ett 58 meter långt schakt 1105som ej uppvisade några flintfynd 
eller anläggningar. En bit keramik mättes in men det är mycket tveksam ålder på skärvan. 
Alven utgjordes av brun lite grusig sand med inslag av sten i diverse storlekar, även stör-
re. Matjorden mätte mellan 0,3-0,4 meter. Öster om det långa schaktet drogs två mindre 
schakt, 1271 och 1121 vilka båda uppvisade alv som utgjordes av brun sand med relativt 
mycket sten i olika storlekar och matjord som mätte mellan 0,4-0,5 meter. Inga anläggning-
ar påträffades i dem dock hittades i det ena ett flintavslag. Sydväst om dem drogs schakt 
1196. I södra delen av schaktet framkom flera mörkfärgningar vilka tolkades som härdar. 
I ytan av alven påträffades en hel del flintavslag. Den naturliga alven är delvis störd av sen-
tida material som gamla tegelrör, glasbitar och annan bråte. Även en hel del större stenar 
förekommer. Alv som anas mellan stenar består av brun fin sand. Även i dumpmassorna 
syntes en hel del flintavslag. 

I den sydvästligaste delen av området drogs schakt i östvästlig riktning. Schakt 1213 
längst i väster innehöll inga anläggningar och alven utgjordes av brun sand och mycket 
rikligt med knytnävstora stenar. Även några större stenar påträffades i schaktet. Den ovan-
liggande matjorden mätte 0,4 meter. I schakt 1220 framkom anläggningar och rikligt med 
fynd av flinta i den östligaste delen. I schaktet förekom berghällar och även stora stenar. 
I den östra delen av schaktet syntes en nedgrävning eller utfyllnad i svacka med matjord 
och tegel och delar av tegelrör. Mäktigheten syntes i schaktväggen vilken mätte 0,8 meter. 
Flintan verkar förekomma främst i ett äldre marklager som syns under matjorden och är 
mellan 0,1-0,2 meter tjockt. Det äldre marklagret bestod av torvig grå sand och var vatten-
påverkat till karaktären. Under marklagret förekommer fin sand samt bergshällar. Ojämn 
marknivå med berg. 

Även i schakt 1301 som drogs längst i öster påträffades det äldre marklagret med myck-
et flinta. Men även här förekommer störningar med sentida material, som med tegel, glas, 
yngre rödgods. I norra delen av schaktet förekommer berghällar. Vid framrensning i lagret 
i söder framkom mycket flinta. Schaktet innehåller även en hel del vattenpåverkad sten, 
som söndrar sig. Den ovanliggande matjorden mäter 0,5 meter. 

Bland flintmaterialet som framkom i utredningsschakten förekommer rikligt med avslag 
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i olika storlekar, men även ett antal spånfragment, ett fragment av spånkärna och två hand-
tagskärnor samt en borr. Vid genomgång av fynd materialet med arkeolog Carl Persson, 
Fornforskaren AB konstaterade han att materialet gav ett tämligen homogent intryck och 
att fynden på teknologiska grunder kan föras till den senare delen av maglemosekulturen 
(teknologigrupp 4, fas 5). Fynden emanerar således sannolikt från atlantisk kronozon (Sø-
rensen 2006).  De kan således ur ett sydskandinaviskt perspektiv ges en datering till 7 000 
– 5 000 f Kr. I Bohuslän och i södra Norge brukades tekniken ytterligare ett årtusende 
(Blankholm 2008:113; Price 2015:82). De påträffade kärnorna uppvisar en driven spån-
teknik och en datering med utgångspunkt från syd Skandinavien förefaller mest sannolik. 

Fig. 7 Utrednings-
schakt med an-
läggningar inom 
Fornlämning 2.  
Skala 1:500
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Bland flintmaterialet fanns även fynd som troligen har sitt ursprung från mellanneoliti-
kum (3200-2300 f.Kr.). 

Tabell 2. Anläggningstyp och fynd som påträffades inom Fornlämning 2.

Härd 5 st

Dike 3 st

Grop 2 st

Äldre marklager innehållande slagen och bearbetad flinta 1 st

Fynd av slagen och bearbetad flinta 28 st

Fig. 8 Fornl. 2 sydöstra delen av fornlämningen. Utredningsschakt. Mot N. Fotonr: 2016-32-7 Foto: Stina Tegnhed

Fig. 9 Flintfynd i södra änden av schakt 1301 Fornlämning 2. Mot S. Fotonr: 2016-32-2. Foto Stina Tegnhed.
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TOLKNINGSFÖRSLAG
Den nordligast belägna fornlämningen (Fornlämning 1) tolkas som resterna efter en bo-
platslämning. Lämningarna utgjordes främst av stolphål, härdar, gropar, lager och rännor. 
I den nordöstra delen av fornlämningen påträffades rännor som tolkades som eventuella 
rester efter en äldre väg. Fornlämningen längst i söder (Fornlämning 2) är troligen av äldre 
dato och utgörs främst av resterna efter slagen och bearbetad flinta. 

De få anläggningar som påträffades i schakt utanför de två fornlämningsområdena har 
bedömts vara så pass diffusa och få att deras antikvariska värde bedöms som lågt. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Den arkeologiska utredningen resulterade i påträffandet av två nya fornlämningar inom 
utredningsområdet. Kulturmiljö Halland förordar fotsatta antikvariska insatser i form av 
en arkeologisk förundersökning i båda i den utbredning som syns i fig. 1, 5 och 7. 

Förundersökningens primära syfte är att ytterligare ringa in och klargöra lokalernas ut-
bredning, omfattning, tidsbestämning och art, samt att avgöra huruvida även slutunder-
sökning bör förordas.

Även inom den delen av utredningsområdet som ej var tillgängligt p g a av förhöjda vär-
den vid en tidigare genomförd provborrning, bör kompletterande undersökningsschakt dras 
förslagsvis i samband med en förundersökning (se figur 4). 
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Muntlig uppgift
Persson, Carl vid visning av utredningsschakt med fyndmaterial av flinta 2016-08-08

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens dnr: 431-1236-16

Eget dnr: 2016-58
Uppdragsgivare: Falkenbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret

Utförandetid: 2016-08-03 – 2016-08-05
Personal: Anders Håkansson och Stina Tegnhed

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Undersökt yta: 636 löpmeter schakt (dvs 986 m²) inom ett cirka 70 000 m² 
stort utredningsområde.  

Dokumentation: Samtliga schakt och anläggningar är inmätta digitalt inom ra-
men för Intrasis Version 2.0. Bilddokumentation: Fotonummer 
2016-32:1–12. Allt arkivmaterial förvaras i Kulturmiljö Hal-
lands arkiv, Halmstad.

Fynd: Ej tillvaratagna. 
Datering: Fornlämning 1 förhistorisk tid. Fornlämning 2 har utifrån det 

påträffade flintmaterialet daterats till främst mellanmesolitikum 
och mellanneolitikum.
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BILAGA 1

Schaktbeskrivning
2OS248: Alv gråbrun sand. Vattenpåverkade partier med järnutfällningar. Sentida dräne-
ringsdiken syntes i alven. Matjord 0,4 meter. 2AS231 sentida tegelsten i stolphål. Längd: 
29 m.
2OS269: Alv: gråbrun sand. Matjord 0,3 meter. Längd: 8 m.
2OS411(Längd: 55 m), 2OS508(Längd: 31 m), 2OS534 (Längd 16 m), 2OS926 (Längd: 54 
m) (se Fornlämning 1 under rubriken Resultat)
2OS950: Schaktet drogs över allra högsta punkten i området. Här förekom dock inga an-
läggningar. Alven utgjordes av beigegrå sand. I norra delen av schaktet finns en vattenpå-
verkad svacka, med torvbildning och vattenpåverkad sand. Finns också inslag av småsten i 
norra schaktet. Matjord 0,3-0,4 meter. Längd: 29 m
2OS961: Schaktet stört av sentida bärlager, asfalt etc. Resterna av en borttagen väg? Längd: 
10 m.
2OS967: Schakt stört av sentida bärlager, asfalt etc. Längd: 4 m.
2OS971: Alv: Brun stenig sand. Matjord ca 0,4-0,6 meter. Berg i dagen i norra delen av 
schaktet. Längd: 16 m.
2OS983: Recent störning. Bärlager och asfalt. Längd: 12 m.
2OS992: Alv: Fin brun sand. Inslag av mindre stenar. Matjord 0,4 meter. Längd: 8 m.
2OS999: Alv: Fin brun sand, inslag av småsten och berg. Matjord 0,4-0,5 meter. Längd: 
21 m.
2OS1010: Alv: Fin brun sand. Matjord ca 0,3 meter. Längd: 10 m.
2OS1017: Alv: Fin brun sand med småsten. Matjord ca 0,3 meter. Längd: 18 m.
2OS1026: Alv: Grusig brun sand med småsten till lite större stenar (ca 0,2 meter i diame-
ter). 2 lite tveksamma anläggningar, en ”bananformad” grop och ett stolphål med mörkgrå 
sand i ytan. Matjord: 0,3 meter. Längd: 17 m. 
2OS1065: Alv: Fin flygig brun sand, med mycket spår av rötter. Fynd av flintavslag med 
slagbula. Matjord:0,5-0,6 meter. Längd: 13 m
2OS1073: Alv: Fin brunbeige sand i södra änden kom resterna efter ett gammalt nu bort-
taget hus fram. Matjord 0,6 meter. Längd: 24 m
2OS1082: Alv: Fin beige sand, lite svag vattenpåverkning anas. Matjord: 0,5 meter. Längd: 
12 m. 
2OS1087: Stört av sentida schaktning. Sentida störning. Längd: 4 m.
2OS1091: Alv: Brun fin sand med inslag av större stenar. Mycket rötter. Några sentida ned-
grävningar med småsten etc, syns i schaktet. Matjord: 0,5 meter. Längd: 32 m. 
2OS1105: Alv: Brun sand med lite grusig sand och inslag av sten i diverse storlekar, även 
större. Matjord: 0,3-0,4 meter. Fynd av keramik 1FK1104 (märklig bit, antagligen högst 
recent). Längd: 59 m. 
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2OS1121: Alv: Fin sand och rikligt med sten i olika storlekar från liten till stor. Fynd av 
flinta, flintavslag 1FF1120. Matjord: 0,4 meter. Längd: 20 m. 
2OS1213: Schakt full med knytnävstora stenar. Annars brun sand och några större stenar. 
Matjord: 0,4 meter. Längd: 8 m. 
2OS1271: Alv: Brun sand med relativt mycket sten. Matjord: 0,5 meter.Längd: 16 m. 
2OS1196 (Längd: 40 m), 2OS1301 (Längd: 17 m), 2OS1220 (Längd: 26 m) Se Fornlämning 
2 under rubriken Resultat
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