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Inledning
Med anledning av att det ska byggas bostäder inom det aktuella området har Kulturmiljö 
Halland utfört en arkeologisk utredning. Syftet var att fastställa om det fanns några under 
mark dolda fornlämningar inom det aktuella området. I närheten ligger flera lämning-
ar. Cirka 250 meter sydväst om undersökningsområdet ligger Lindberg RAÄ 215 som 
är en delvis undersökt stenåldersboplats med fynd från mesolitikums äldre hälft samt, 
cirka 350 meter öster om utredningsområdet, stenåldersboplatsen Lindberg RAÄ 182:1.

Utredningsresultat
Inom undersökningsområdet drogs 23 schakt varav 10 djupschakt. Totalt schaktades 
1286 löpmeter i nära anslutning till Fyrstrandsvägen, alla schakt ligger på fältet öster om 
vägen, förutom ett som ligger på den västra sidan. Schaktens bredd var cirka 1,8 meter 
och de flesta grävdes till ett djup av cirka 0,4 till 0,5 meter, förutom de 10 djupschakten 
som grävdes till ett djup på mellan 1,6 till 3,5 meter. Matjordslagret var genomgående 
0,30–0,40 meter tjockt i alla schakt och därunder kom ljusgul sand som i vissa delar var 
rödbrunfläckig och grusig. Utifrån de 10 djupschakten får man en ungefärlig lagerföljd 
med matjord ca 0,40 meter därefter ljus sand mellan ca 0,40–1,50 meter, detta följs av 
ett rödbrunt siltigt lager, därunder kommer ljusgrå fin sand som övergår i ljusgrå lera ner 
till cirka 2,5–3,5 meter. I övergången mellan den ljusgrå sanden och leran kom en del 
inslag av snäckskal i vissa av djupschakten. I ett schakt fanns också rester av organiskt 
material bestående av grenar eller kvistar på detta djup. Trots tydliga transgressionslager 
hittades inga spår av inlagrade mesolitiska fynd eller spår av mänsklig aktivitet. 

Inga arkeologiska anläggningar påträffades eller påverkades vid schaktningsarbetet.



Fig. 1. Karta visandes utredningsområdet (streckad linje) och kända fornlämningar. Skala, se 
skalstock.
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Förslag till fortsatta åtgärder
Kulturmiljö Halland föreslår inga ytterligare arkeologiska insatser i ärendet.

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beslutsnummer: 431-883-2019

Eget diarienummer: 2019–99

Uppdragsgivare: Fyrstrandsbyn AB

Utförandetid: 2019-05-20 - 2019-05-22

Personal: Patrik Hallberg, Linn Nordvall

Koordinatsystem: Sweref 99 TM

Höjdsystem: RH 2000

Läge: Halland, Varbergs kommun, Lindberg 
socken, Fastighet Lindhov 1:22 & 1:78. 
Koordinater X6337303,23 Y 333223,65

Undersökt: 1286 löpmeter, motsvarande 2315 kvadratme-
ter yta.

Dokumentation: Schakten mättes in med GPS. Digital infor-
mation finns tillgänglig i Intrasisprojektnum-
mer Lindberg201999U.

Fynd: Inga fynd har tillvaratagits.
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