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Fig. 1. De fem provborrhålen markerade med röd färg på Fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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SAMMANFATTNING
Kulturmiljö Halland har utfört en arkeologisk undersökning i form av arkeologisk kontroll då Sweco Civil AB genom-
förde en geoteknisk provborrning med hjälp av skruvborr monterad på borrigg för insamling av data inför kommande 
projektering av byggnad.  Fem provborrhål togs upp inom fornlämning Halmstad RAÄ 44:1/L1997:3939. Inga av 
borrkärnorna uppvisade tydliga rester av kulturlager eller konstruktionsdetaljer som kan kopplas till stadslager eller 
befästningen Österskans. För en grundlig rapport över de olika geologiska lagren i borrkärnorna hänvisas till Swecos 
rapport över provborrningarna. Borrhålen grävdes till mellan 6–10 meters djup. Dagens marknivå vid de olika borr-
hålen är +4,410, +4,402, +2,785, +1,756 och +3,912 meter över havet. Provborrningen utfördes den 5 maj 2020. 

BAKGRUND
Halmstads kommun planerar att bygga hotell med 
underjordiskt garage strax öster om Nissan. Inför byg-
gandet av det nya hotellet genomför Sweco en geo-
teknisk undersökning genom maskinborrning med 
geoteknisk borrvagn. Då provborrningen utförs inom 
fornlämning Halmstad RAÄ 44:1/L1997:3939 beslu-
tade Länsstyrelsen i Hallands län att ingreppet krävde 
antikvarisk medverkan vilken utfördes som en arkeo-
logisk undersökning i form av arkeologisk kontroll. 

SYFTE OCH METOD
Syftet med undersökningen är att med ett vetenskap-
ligt arbetssätt dokumentera fornlämningens stratigrafi 
utifrån geoteknisk provborrning med hjälp av skruv-
borr monterad på borrigg. Provborrningen genom-
fördes genom sondering, varvid skruvprovtagning av 
jordlagren sker, med en skruv av en diameter på max 
10 cm. Medverkande arkeolog undersökte jordlagren 
och dokumenterade dessa genom fältanteckningar och 
fotografering.

TOPOGRAFI OCH 
FORNLÄMNINGSMILJÖ
Området är beläget i Halmstads stadskärna på Nissans 
östra strand. Fram till mitten av 2010-talet utgjordes 
platsen av en busstation för stadsbussarna. Även en 
del av parkområdet Picassoparken där statyn Kvin-
noporträtt av Pablo Picassos uppfördes 1971, berörs 
av nybyggnationen. Statyn står placerad strax utanför 
området där hotellet planeras.  

Namnet Österskans härrör från områdets använd-
ning under 1600-talet. Området är en del i utanverket 
östra ravelinen som ingår i Halmstads befästningsverk. 
Själva befästningsverket runt staden uppfördes mellan 
1598 och 1605. Ravelinen Österskans några år senare 
1612–1613 (Bengtsson 1942). 

In i staden ledde fyra stadsportar placerade i de fyra 
väderstrecken. Vid brofästet vid östra sidan av Nissan 
anlades under förra delen av 1600-talet ett utanverk 
bestående av vallar i bastionsform. På andra sidan bron 
tronade den imponerande Österport som var ungefär 
tre gånger så stor som Norre Port (som är den enda 
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Fig. 2. De fem provborrhålens placering inom fornlämning Halmstad RAÄ 44:1. Skala 1:5000.
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Fig. 3. De fem provborrhålens placering inom Österskans. Skala 1:1000.
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bevarade stadsporten). Vid Österskans fortsatte vägen 
från Österbro genom en ny port i vallen och över vall-
graven lades en bro med vindbrygga. Under 1700-talet 
omnämns utanverken som östra ravelin.

Efter 1679 och skånska krigets slut börjar befäst-
ningen betraktas som omodern och efter ett riksdags-
beslut 1734 om garnisonens indragning och fästning-
ens demolering, så rivs densamma. (Bengtsson 1942)

Området som berörs av detaljplaneläggning är belä-
get inom stadslager som utgör fornlämning Halmstad 
RAÄ 44:1/L1997:3939. Precis norr om detaljplaneom-
rådet finns i fornminnesregistret en markering för den 
del av Österskans som idag är synlig inom det gräsbe-
vuxna området mellan gamla busstationen och Halm-
stad stadsbibliotek, dvs en jordvall som mäter 70 meter 
och resterna efter vallgrav som är 70 meter lång, 20–40 
meter bred och cirka 2 meter djup. Fornlämningen har 
beteckningen Halmstad RAÄ 70:1/L1997:4866.  

Under september 2019 utförde Kulturmiljö Hal-
land en arkeologisk förundersökning inom det aktuella 
området (Hallberg manus).  

RESULTAT
Fem provborrhål togs upp inom fornlämning Halm-
stad RAÄ 44:1/L1997:3939. Ingen av borrkärnorna 
uppvisade tydliga rester av kulturlager eller konstruk-
tionsdetaljer som kan kopplas till stadslager eller befäst-
ningen Österskans. För en grundlig rapport över de 
olika geologiska lagren i borrkärnorna hänvisas till 
Swecos rapport över provborrningarna. Borrhålen gräv-
des till mellan 6-10 meters djup. Dagens marknivå vid 
de olika borrhålen är +4,410, +4,402, +2,785, +1,756 
och +3,912 meter. 
Här presenteras en översiktlig redovisning av inne-
hållen i provborrhålen. Redovisningen ska läsas som 
dagens marknivå är 0 och sedan redovisas lagren meter-
vis nedåt. 

Provhål 1, Dagens marknivå: +4,410 m ö h. Grävdes 
ner till 10 meters djup.  
0–0,2 meters djup: Sten och sand (sättsand).  
0,2–0,8 m: Sand och siltig sand med inslag av 
tegelkross. 
0,8–2,0 m: Gul sand. 
2–3,2 m: Brungrå marmorerad sand med litet inslag 
av trä. 
3,2–4,0 m: Blågrå siltig sand/fin sand. 

4,0–6,0 m: Mörkgrå lerig silt, inslag av snäckskal. 
6–8 m: Fuktig mörkgrå lerig silt
8–10 m: Mörkgrå lerig silt/lera. 

Provhål 2 Dagens marknivå: +4,402 m ö h. Grävdes 
ned till 10 meters djup. 
0–0,9 meters djup: Mörkbrun matjord. 
0,9–1,10 m: Sand. 
1,10–2 m: Blandad gråbeige sand med förmultnad 
pinne. Inslag av vattenpåverkad orange sand. 
2–2,6 m: Beige sand med inslag av jord och enstaka 
järnutfällningar. 
2,6–4 meter: Gråblå siltig sand, varvig med lerig silt 
i botten. 
4–6 m: Fuktig grå lerig silt. 
6–6,4 m: Mycket varvigt vilket beror på Nissans påver-
kan. Nissan har höjts, runnit snabbt och sakta varpå 
partiklar avsatts.
6,4–8 m: Blågrå silt och sand. Varvig blågrå silt/lera. 
Inslag av snäckskal. 
8–10 m: Fuktig grå silt/lera.

Provhål 3 Dagens marknivå: +2,785 m ö h. Grävdes 
ned till 6 meters djup.
0–0,4 meters djup: Mörkbrun matjord, 
0,4–0,6 m: Brungul sand. 
0,6–2,0 m: Beigegulbrungrå siltig sand. 
2–2,3 m: Siltig lera. 
2,3–3 m: Lagerbildning silt/sand/lera beroende på att 
Nissan har höjts, runnit snabbt och sakta. 
3–4 m: Blågrå lera/silt med inslag av snäckskal.
4–6 m: Gråblå silt/lera inslag av sand och inslag av 
snäckor. 

Provhål 4 Dagens marknivå: +1,756 m ö h. Grävdes 
ned till 6 meters djup. 
0–0,3 meters djup: Matjord. 
0,3–1,10 m: Varvigt inslag av tegel, silt, brun jordig 
sand och sand/silt. Vid 1,1 meters djup påträffades 
en bit tegel. Inga tydliga lager kan urskiljas, men det 
finns inblandning av raseringslager vid ca 1 meters 
djup. Eventuellt beror varvigheten på att borrhåret är 
beläget cirka 1,5 meter norr om infotavlan över konst-
verket ”Nedgrävning”. Konstverket beskrivs på Halm-
stad kommuns hemsida som ”En vitmålad betongkub 
(1x1x1 meter) grävdes 1994 ner i närheten av Picassos 
skulptur Kvinnohuvud. Gräsmattan lades sedan till-
baka och i dag finns inga synliga spår av konstverket. 
Men kuben finns där – någonstans. Harald Perssons 
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konstverk har sällan titlar och är heller inte till salu – 
han arbetar med konceptuell konst.” 
2–2,2 m: Brungrå sand. 
2,20–4 m: Grå siltig sand. 
4–6 m: Grå siltig sand med inslag av snäckskal. 

Provhål 5 Dagens marknivå: +3,912 m ö h. Grävdes 
ned till 8 meters djup. 
0–1,0 meters djup: Lösa nya fyllningsmassor. Brun-
grå sandiga. 
1–2 m: Varvigt med grå siltig sand. Vid 1,8 meter mörk-
grå silt, möjligen rest av vallgrav(?). 
2–4,8 m: Fyllnadsmaterial omgrävt. Grå/mörkgrå-
brun/beige sand/sandig silt, varvigt i olika färger. 
Troligen spår efter att det grävts för den närliggande 
VA-ledningen. 
4–6 m: Siltig sandig lera/grå lerig silt med inslag av 
snäckskal. Vid 6 meters djup inslag av mörkbrun sand. 
6–8 m: Grå siltig lera, lerig/siltig sand. Vid 7,5–8 
meter lera. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Provborrningen av fem borrhål samt den arkeologiska 
kontrollen är genomförd. Inga ytterligare åtgärder i 
detta ärende behövs. Framtida provborrningar inom 
den aktuella fornlämningen bör övervakas av arkeolog. 
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