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Fig 1. Översiktsbild visande utredningsområdet (röd kontur) och närliggande fornlämningar (röda ytor) .  
Skala 1:10 000.
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SAMMANFATTNING
Med anledning av att Halmstad kommun planerar att anlägga en dammanläggning 
på fastigheterna Trönninge 11:116, 5:112, Påarp 6:4 och 4:6 i Trönninge har Kultur-
miljö Halland utfört en arkeologisk utredning mellan 2021-09-09 och 2021-09-10, 
inom de berörda delarna av fastigheterna. Aktuellt utredningsområde är cirka 38 000 
kvadratmeter stort, bestående av åkermark. Jordmånen i utredningsområdet varierar 
mellan 0,2 och 0,4 meter och underliggande jordarter består av lera eller silt. Syftet 
med en arkeologisk utredning är att ta reda på om fornlämningar finns dolda inom en 
fastighet som berörs av ett detaljplanearbete. Väster om utredningsområdet har tidigare 
en boplats med lämningar från äldre- och yngre järnålder undersökts och tagits bort 
år 1995 i samband med ombyggnad av Trönningeskolan. Inför planering av bostads-
området norr om utredningsområdet och Forsängsvägen gjordes arkeologiska under-
sökningar år 1991 och 1995 varpå boplatslämningar och fynd av keramik samt flinta 
hittades. Det finns också en uppgift om att en guldbrakteat hittats på 1800-talet, cirka 
140 meter väster om utredningsområdet. Den arkeologiska utredningen genomfördes 
i form av sökschaktsgrävning med bandgående grävmaskin. I samband med fältarbe-
tet metalldetekterades hela utredningsområdet både före och efter schaktgrävningen. 
Inga arkeologiska anläggningar hittades i utredningsområdet. Däremot påträffades 
två intressanta metallfynd. Det ena är en del av ett spänne, sannolikt från vikingatid 
och det andra fyndet är en smidd kopparspik av äldre typ. Fynden hittades som lös-
fynd och har troligen följt med jordmassor i samband med schaktningsarbeten väster 
om utredningsområdet. Kulturmiljö Halland förordar inga ytterligare arkeologiska 
insatser inom utredningsområdet.

BAKGRUND
Kulturmiljö Halland har på uppdrag av Länsstyrelsen 
i Hallands län utfört en arkeologisk utredning i Halm-
stad kommun på fastigheterna Trönninge 11:116, 5:112, 
Påarp 6:4 och 4:6, enligt Länsstyrelsens beslut 431-2101-
2021. Utredningen ägde rum 2021-09-09 till 2021-09-
10. Orsak till att en arkeologisk utredning har genom-
förts är att Halmstad kommun planerar en våtmark på 
platsen för att skydda Trönninge mot översvämningar 
samt att skapa bättre möjlighet för biologisk mångfald 

och rekreation i Trönninge. Våtmarksprojektet som 
innebär maskinschaktning för två dammar och en sam-
manbindande kanal omfattar en yta av cirka 38 000 kva-
dratmeter. Storleken på projektet och dess närheten till 
den tidigare undersökta boplatslämningen L1996:3344 
i norr motiverar därför en arkeologisk utredning enligt 
2 kap 11§ kulturmiljölagen (1988:950), KML.
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TOPOGRAFI OCH 
FORNLÄMNINGSMILJÖ
Utredningsområdet är beläget mellan 8 och 11 meter 
över havet i flack åkermark direkt söder om Trönninge 
samhälle. Jordarterna består av postglacial lera och silt. 
Jordmånen utgörs av brunjord mellan 0,2 och 0,4 meter 
i mäktighet. Direkt väster om utredningsområdet vidtar 
postglacial sand och grus. Väster om utredningsområ-
det har tidigare en boplats med lämningar från äldre- 
och yngre järnålder, (L1996:3488) undersökts och tagits 
bort i samband med ombyggnad av Trönningeskolan 
(Carlie 1995). Vid undersökningen hittades lämningar 
från ett treskeppigt långhus med spår av rostning av säd 
samt fynd av keramik, flinta, brända ben, bränd lera, 
slagg, slipstenar, deglar och vävtyngder. Norr om det 
nu aktuella utredningsområdet gjordes en arkeologisk 
utredning år 1991 inför planerat bostadsområde varpå 
boplatslämningar med keramik och flinta hittades inom 
lämning L1996:3344, (Rosén 1991). En arkeologisk för-
undersökning genomfördes därför samma år som ledde 
fram till att boplatserna L1996:3343 och L1996:3615 
hittades vilka bestod av stolphål, gropar och härdar samt 
med fynd av keramik, (Fors 1995). Boplats L1996:3615 
är belägen på lermark vilket väckt intresse då detta är 
en mindre vanlig placering för förhistoriska boplatser. 
Cirka 140 meter väster om utredningsområdet finns det 
en fyndplats (L1996:2845) med uppgift om att en guld-
brakteat, (troligen en D-brakteat) har påträffats år 1862. 
Placeringen för fyndet är däremot osäker.

SYFTE OCH METOD
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda 
på om fornlämningar dolda inom fastigheten berörs vid 
detaljplanearbetet. Resultatet från utredningen skall 
kunna användas vid länsstyrelsens fortsatta tillstånds-
prövning och utgöra underlag för eventuellt kommande 
arkeologiska insatser. Resultatet skall också utgöra 
underlag till Halmstad kommuns fortsatta detaljplane-
arbete av fastigheterna.

Utredningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning 
med bandgående grävmaskin, med en planeringsskopa 
på 1,8 meters bredd. Två arkeologer följde schaktnings-
arbetet. Schaktningen bedrevs så att matjordslagret gräv-
des bort för att i underliggande yta undersöka förekomst 
av dolda arkeologiska lämningar. Vid schaktningen 

följde arkeologerna grävmaskinen för att rensa den fram-
grävda ytan samt för att studera om fornfynd kunde 
lokaliseras i matjorden. Sökschakten mättes in med GPS 
och digitala mätvärden finns arkiverade i Kulturmiljö 
Hallands arkiv i Intrasisprojekt Tronninge2021158U. 
Utredningen genomfördes i gynnsam väderlek mellan 
den 9 och den 10 september 2021. Efter avslutat fältar-
bete lades sökschakten igen. I samband med fältarbetet 
metalldetekterades hela utredningsområdet. En första 
metalldetektering utfördes 2021-09-02 före öppning av 
sökschakt. Efter att sökschakten lagts igen genomfördes 
en andra metalldetektering av utredningsområdet med 
särskild fokus på de ytor och jordmassor som schaktats.

RESULTAT
26 sökschakt öppnades i utredningsområdet till en sam-
manlagd längd av 800 meter motsvarande 1418 kvadrat-
meter frilagd yta. Sökschakten förlades på ett avstånd 
av cirka 40 meter från varandra och med ett säkerhets-
avstånd till förekommande ledningar i utredningsom-
rådet. Med anledning av att arbetsområdet för damm-
anläggningarna och den mellanliggande kulverten har 
förändrats under ärendets gång, har sträckningen för 
kulverten kommit att passera genom den södra delen av 
boplats L1996:3344. Tre sökschakt (343, 339 och 335) 
öppnades därför inom denna del för att undersökta om 
arkeologiska anläggningar berörs av den förändrade kul-
vertsträckningen. I samtliga schakt påträffades postgla-
cial lera under matjorden. Endast i den norra delen av 
schakt 218 förekom brun postglacial sand. Inga arkeo-
logiska anläggningar påträffades i utredningsområdet.
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Fig 2. Översiktskarta för utredningsområde Trönninge 11:116, 5:112, påarp 6:4 och 4:6 med det förändrade arbets-
området för våtmarken markerat som ”Nytt arbetsområde”. Fornlämningar intill utredningsområdet markerade 
med lämningsnummer sökbara i Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst Fornsök. Skala 1:5 000.
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Figur 3. Översiktskarta för utredningsområdet med sökschaktens id-nummer markerade. Skala 1:4000.
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Figur 5. Schakt 235 mot söder. jordmån varierade mellan 0,2 och 0,4 meter ovan lera. (Foto 2021-43-10). 
Foto: Mats Nilsson.

Figur 4. Schakt 407 mot öst. jordmån varierade mel-
lan 0,2 och 0,4 meter ovan lera. (Foto 2021-43-03). 
Foto: Mats Nilsson.
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Fynd
Vid metalldetekteringen påträffades ett antal lösfynd 
i form av fragmentariska efterreformatoriska mynt, en 
muskötkula och metallknappar. Fynden är normalt 
förekommande i åkermarker som brukats under längre 
tid och har ej tillvaratagits. Två metallfynd, se figur. 2,  

Figur 6. Fynd 1. del av spänne, sanno-
likt från vikingatid. Vikt 9,5 gram. Mått-
ten är 37 x 17 x 6 mm. (Foto 2021-43-15 
och 2021-43-16). Foto: jonas paulsson.

Figur 7. Fynd 2. Smidd kopparspik. Vikt 
63,3 gram. Längd 85 mm, bredd 10 x 10 
mm. Spiken har ett fyrkantigt spikhu-
vud som är 18 x 19 mm.  
(Foto 2021-43-14). Foto: Mats Nilsson.

skiljer sig däremot från de övriga fynden. Fynd (F1) är 
en del av ett spänne, sannolikt från vikingatid, se fig 6, 
och det andra fyndet (F2) är en smidd kopparspik, se fig 
7. Fynd 1 väger 9,5 gram och dess storlek är 37 x 17 x 6 
mm. Fynd 2 väger 63,3 gram och har måtten 85 x 10 x 
10 mm med ett spikhuvud som i fyrkant är 18 x 19 mm.

TOLKNINGSFÖRSLAG
Utredningsområdet är lokaliserat helt till åker-
mark direkt söder om boplatserna L1996:3343 och 
L1996:3615 samt öster om boplats L1996:3488. Jordar-
terna i åkern består av lera och silt vilket även utgjort de 
dominerande jordarterna i fornlämningarna L1996:3334 
och L1996:3615. Ett sandigare parti med fynd av kera-
mik och två härdar kunde dock tidigare konstateras vid 
platsen för lämning L1996:3343 som före undersökning 
och borttagande funnits ca 80 meter norr om utred-
ningsområdet (Fors 1995). Utredningsområdets place-

ring söder om och lägre liggande i terrängen än nämnda 
fornlämningar tolkas som mindre lämpligt för förhis-
toriska boplatser. Den norra delen av schakt 218 ligger 
drygt 1,5 meter högre än den södra delen av schaktet. I 
den norra delen förekommer sand i schaktet medan det 
i den södra delen förekommer lera. Geologiskt stäm-
mer därför jordarten i den norra delen av schaktet med 
jordarten som finns västerut och i det tidigare under-
sökta boplatsområdet L1996:3488. Fyndet av metall-
spännet och kopparspiken i den västra delen av utred-
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ningsområdet kan med största sannolikhet härröra från 
boplatsrester i jordmassor efter borttagning av fornläm-
ning L1996:3488 inför ombyggnad av Trönningesko-
lan (Carlie 1995).

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Kulturmiljö Halland bedömer att de delar av fastighe-
terna Påarp 6:4, 4:6, Trönninge 5:112 och 1:116 som 
ingår i utrednings- och arbetsområde för planerad 
dammanläggning med kulvert, enligt Länsstyrelsens 
beslut 431-2101-2021 är arkeologiskt färdigutredda. Inga 
ytterligare arkeologiska insatser förordas i utrednings- 
och arbetsområdet. Om däremot ytterligare exploatering 
eller detaljplaneläggning blir aktuell av intilliggande 
ytor till utredningsområdet förordas att en arkeologisk 
utredning med sökchaktsgrävning och metalldetekte-
ring genomförs.

REFERENSER
Rosén, Christina. 1991. Halland. Trönninge socken. Trön-

ninge 11:116 (Tuvasgården). Arkeologisk utredning 
1991. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Uppdragsverk-
samheten Halmstad. 

Fors, Tina. 1995. Tuvasgården RAÄ 19. Arkeologisk förun-
dersökning 1995. Hallands länsmuseer. Landsantikva-
rien.

Carlie, Lennart. 1995. Äldre järnåldershus med tröskloge. 
Arkeologiska rapporter från Hallands länsmuseer. Stif-
telsen Hallands länsmuseer Landsantikvarien.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens beslutsnummer: 431–2101–2021.

Eget diarienummer: 2021–158.

Uppdragsgivare: Halmstad kommun.

Utförandetid: 2021–09–09 till 2021–09–10.

Personal: Mats Nilsson (grävningsledare och mätansvarig) 
och patrik Hallberg samt Anders gudmundsson, 
Kuskatorpet entreprenad & Lantbruk AB.

Koordinatsystem: Sweref 99 TM.

Höjdsystem: RH 2000.

Läge: Halland, Trönninge sn, Trönninge 11:116, påarp 
6:4, 4:6 och 5:112. Koordinater X 6276432,9, Y 
373491,5.

Undersökt: 800 löpmeter och 1418 kvadratmeter.

Dokumentation: Schakt och anläggningar mättes in med gpS. di-
gital information finns tillgänglig i intrasisprojekt-
nummer Tronninge2021158U. digitala fotografier 
har fotonummer 2021–43– (1 till 16). 

Fynd: i väntan på fyndfördelning har fynd tilldelats ac-
cessionsnummer VM300 065– (1 till 2)

Datering: –
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2021:76 Kapellkyrkogården, kulturhistorisk iventering

2021:77 Förromerska eldar under gång- och cykelbana, Tölls-
torp 2:8/S:5, Ljungby sn, Fornl. L2019:7068, L2019:7069, 
L2019:7070, L2019:7071 och L2019:7072, Arkeologisk 
förundersökning

2021:78 Boplatslämningar väster om Lugnarohögen i Hasslöv, Halland, 
Laholms kommun, Hasslövs socken

2021:79 Trönninge dammanläggning, Trönninge socken, Påarp 6:4, 4:6 
och Trönninge 5:112 och 1:116 


