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Fig. 1a. Utredningsområdet läge i Veinge norr om Laholm och Lilla Tjärby. Skala 1:25 000.
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SAMMANFATTNING
Kulturmiljö Halland har utfört en arkeologisk utredning av ett 41 500 m2 stort 
område inom fastighet Elestorp 7:445. Inom utredningsområdet som är beläget 
i nordvästra utkanten av Veinge samhälle drogs 24 utredningsschakt och totalt 
frilades 1747 m2 alv. Ett stolphål påträffades i sydöstra delen av utrednings-
området, men förutom det påträffades inga ytterligare förhistoriska eller his-
toriska anläggningar i schakten. Utredningsområdet metalldetekterades, var-
vid åtta metallfynd från påträffades. Metallfynden utgjordes av en knapp, två 
beslag, ett blyämne och del av en järnkittel från 1700-talet och 1800-talets för-
sta del. Även två mynt hittades, men de var tyvärr alltför slitna för att säkert 
kunna bestämmas. Troligen är de från samma tidsperiod. Dessa metallfynd 
hittades inom ett 50x20 meter stort parti i västra delen av utredningsområdet. 
En efterreformatorisk (1500–1800-tal) remlöpare påträffades inom östra delen 
av utredningsområdet.

Kulturmiljö Halland förordar inte några ytterligare arkeologiska insatser 
inom utredningsområdet. 

BAKGRUND
Laholms kommun, Byggnadsenheten planerar att detaljplanelägga ett 41 500 
m2 stort område inom fastighet Elestorp 7:445 för bostadsändamål, VA, dag-
vatten, gator och naturmark. På uppdrag av Länsstyrelsen Hallands län har 
Kulturmiljö Halland utfört en arkeologisk utredning inom området den 25–27 
april 2022, tre soliga och torra vårdagar. 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Utredningsområdet är beläget i den nordvästra delen av Veinge samhälle. 
Omedelbart norr om området löper den gamla järnvägen och söder om löper 
Elestorpsvägen. Marknivån varierar mellan 42,5–48 meter över havet. 

Området utgörs idag i huvudsak av ängsmark. I den norra delen finns en stall-
byggnad som omges av träd-, busk- och hagmark. Från Elestorpsvägen leder en 
allé upp till bebyggelsen (se omslagsfoto).  Enligt den ekonomiska kartan från 
1970-talet fanns här en större gårdsbebyggelse på platsen. Gårdsbebyggelsen 
syns även på flygfoton på 1960–70-talen (fig. 5). 
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Fig. 1b. Utredningsområde samt utredningsschakt markerade på fastighetskarta. Skala 1:10 000.
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Det aktuella utredningsområdet tangerar gamla Eles-
torps by-/gårdstomt. Placeras utredningsområdet på 
historiska kartöverlägg sammanfaller den nordöstra 
delen med placeringen av en gårdsbyggnad som utgör 
den sydligaste byggnaden inom Elestorp bytomt (se 
fig. 2). Utredningsområdet sammanfaller även med en 
hägnad och ett parti markerat med ”gårdsäng” samt 
inägor och åker till byn. Kartöverlägget baseras på 
Tjärby sn, akt 3, år 1780 och akt 106, år 1800–1806.  

Idag finns denna by- och gårdstomt registrerad i 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister som en 
möjlig fornlämning L1996:2047. 

Det äldsta skriftliga omnämnandet av Elestorp är från 
1468 och 1646 års jordebok upptar fyra hela och två 
halva frälsehemman (Sahlgren 1948).  

Fig. 2. Utredningsområdet markerat på historiskt kartöverlägg (baseras på Tjärby sn, akt 3, år 1780 och akt 106, år 1800–1806). 
Skala 1:3000.
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Inför anläggandet av nya vägar utmed järnvägen i Ele-
storp genomförde Kulturmiljö Halland en arkeologisk 
utredning sensommaren 1995. Utredningsområdena 
från 1995 är belägna väster och norr om det aktuella 
utredningsområdet. Ett schakt drogs i direkt anslut-
ning väster om det aktuella utredningsområdet och 
där påträffades två härdar. Det östra utrednings-
området (L1996:2048) var belägen cirka 100–150 
meter norr om det aktuella utredningsområdet. Där 
påträffades ett flertal anläggningar som tolkades vara 
bevarade lämningar efter ursprungliga Elestorps by. 
Bland annat påträffades delar av stenläggningar och 
en igenfylld källare. En del av de stora gropar som 
påträffades tolkas ha tillkommit under 1800-talet i 
samband med utflyttningar och rasering av gårdarna. 

L1996:7105

L1996:7271

L1996:1744

L1996:1743

L1996:2048

L1996:2047

L1996:2105; 2425; 1803; 
1657; 2264; 2424L1996:2269

L1996:2460

Fig. 3. Utredningsområdet samt omgivande fornlämningar. de lämningar som nämns i texten har lämningsnummer markerat. 
Skala 1:6000.

De undersökande arkeologerna skriver i rapporten 
att gårdarna kan delvis vara skadade. I området med 
gårdslämningarna påträffades även lämningar från 
äldre järnålder, bland annat en härd med datering 
till romersk järnålder 1810 ±70 BP (Bjuggner/Carlie 
1995). 

Ungefär 250 meter väster om det aktuella utrednings-
området genomförde Kulturmiljö Halland arkeolo-
giska undersökningar under åren 2011–2013 inför 
nedgrävningen av en VA-ledning. Boplatsområdet 
(L1996:7105) låg i en svag sluttning och innehöll läm-
ningar från yngre stenålder till förromersk järnålder. 
Rester efter fyra treskeppiga långhus, från äldre brons-
ålder samt förromersk järnålder påträffades samt en 

0                                   200 m
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stensättning (L1996:7271) från mellersta bronsålder 
(1200–1040 f. Kr.) (Tegnhed 2012, 2013 och 2015).  

På andra sidan järnvägen, strax norr om L1996:7105 
är L1996:1744 belägen. Lämningen betecknas som 
stenåldersboplats då markägaren har tagit tillvara flera 
flintyxor, spån och avslag inom området. Ett 13–15 
meter brett och 108 meter långt parti (L1996:1743) 
var föremål för en arkeologisk undersökning 
sommaren 1997 av personal från Kulturmiljö Halland. 
Undersökningen resulterade i att lämningar från 
neolitikum till yngre romersk järnålder påträffades. 
Bland lämningarna från brons- och järnålder som 
dominerade inom ytan var det möjligt att urskilja 
tre faser av bosättning. Den första var från yngre 
bronsålder och äldre förromersk järnålder med 
kokgropar, rabbad keramik och fragment av lerblock 
och silkärl, samt en huslämning bestående av ett 
treskeppigt ca 8 meter brett och 19 meter långt 
långhus. Den andra bebyggelsefasen representeras av 
en treskeppig, ca 8–10 meter lång och 6 meter bred 
verkstadsbyggnad från tiden runt år 0. Den yngsta 
fasen representeras av en gård från yngre romersk 
järnålder. Det treskeppiga långhuset var 6 meter 
brett, 26 meter långt och låg i VNV-OSO riktning 
(Fors 1998). 

I direkt anslutning till utredningsområdets norra del 
finns hällristningar, i formen av stenar med sliprännor 
(L1996:2105, L1996:2425, L1996:1803, L1996:1657 
och L1996:2264) samt en grav markerad med sten-
block (L1996:2424). 

Ytterligare en sten med slipränna ska en gångs ha fun-
nits strax väster om utredningsområdet. L1996:2269 
markerar platsen för en sten med ränna som blivit 
bortsprängd, enligt uppgifter insamlat av ortsbefolk-
ningen vid 1967 års fornminnesinventering. Rännan 
skall ha varit cirka 5 cm bred.

I närområdet finns flertalet gravhögar. Gravhög 
L1996:2460 är belägen endast 150 meter nordost om 
utredningsområdet. Högen som benämns Attahög 
eller Ättahög mäter enligt Riksantikvarieämbetets 
kulturmiljöregister 14 meter i diameter och är 1 
meter hög.   

SYFTE OCH METOD
Syftet med en arkeologisk utredning är att ta reda på 
om fornlämningar berörs av ett planerat arbetsföre-
tag. Utredningen ska preliminärt avgränsa nyupp-
täckta fornlämningar inom utredningsområdet.

Resultaten från utredningen ska kunna användas vid 
Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra 
underlag inför eventuella kommande arkeologiska 
åtgärder. Resultaten ska också kunna användas som 
underlag i företagarens planering.

Utredningen genomfördes genom att schakt drogs 
med hjälp av bandgående grävmaskin (19 ton) inom 
undersökningsområdet. Schakten drogs jämnt förde-
lat över utredningsytan. I utredningsschakten avlägs-
nades matjorden skiktvis ned tills att alven frilades. 
Schakt, anläggningar och fynd mättes in med GPS. 

RESULTAT
Inom det 41 500 m2 stora utredningsområdet drogs 24 
utredningsschakt som var 1,5 meter breda. Den sam-
manlagda längden var 1081 löpmeter och i schakten 
frilades 1747 m2 alv. Den ovanliggande myllan varie-
rade mellan 0,2–0,8 meter. Den vanligaste tjockle-
ken på matjorden mätte mellan 0,3–0,4 meter. Alven 
utgjordes främst av fuktig siltig brunorange sand 
och morän. En ingående beskrivning av utrednings-
schakten presenteras i bilaga 3. Dräneringsdiken 
syntes i schakten. Schakt drogs där det var möjligt 
för grävmaskinen att nå och komma fram i dagslä-
get, då ingen avverkning hade föregått utredningen. 
Det löper tele- och elkablar genom utredningsområ-
det och schakten drogs på behörigt avstånd till dessa. 

Inga förhistoriska lämningar påträffades i schak-
ten. Ängsmarken ligger lägre än Elestorpsvägen, 
som löper söder om och vägen som löper väster 
om utredningsområdet. Mot Prästvägen som 
utredningsområdet gränsar till i öster höjer sig 
marken.

Ett förhöjt parti syns i den nordöstra delen av utred-
ningsområdet. Det har bildats som en ”liten kant” som 
mäter cirka 0,5 meter. Denna förhöjning sammanfal-
ler med inägomarken som är markerad på historiska 
kartor. I schaktet syns förhöjningen som en jordvall 
med ett följande stensatt dike. Norr om ”kanten” följer 
jord och sten i schakten. På flygfoton från 1960-talet 
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 Fig. 4. Utredningsschakt med anläggningar och metallfynd i utredningsområdet. Även kablarnas placering inom 
utredningsområdet har markerats. Skala 1:2000. 

framgår det att den delen inte är upplöjd utan utgörs 
liksom idag av gräsmark. 

En anläggning mättes in i den östra delen. I schakt 
376 påträffades ett urlakat stolphål som mättes in 
med id 2AS417.

Utredningsområdet metalldetekterades av arkeolog 
Jonas Paulsson (bilaga 4). Inom ängen väster om allén 
påträffades sju metallfynd samlade i ett 50x20 meter 
stort område.  Fynden utgjordes av en knapp (F1), 

två mynt (F2 & 6), del av järnkittel (F3), ett beslag 
(F4), en sölja (F5) och ett blyämne (F7). Samtliga 
fynd är från 1700-tal och första delen av 1800-talet. 
De bägge mynten är mycket slitna och går tyvärr ej att 
bestämma närmare. Inga anläggningar som kan kny-
tas till metallfynden påträffades i schakten inom den 
västra ängsmarken. På en liten förhöjning strax öster 
om partiet där metallfynden påträffades, syntes bränd 
lera, bitar av tegel och fönsterglas i matjorden och 
alven. Vi öppnade upp schaktet i dubbel skopbredd 
och drog det i östvästlig riktning över förhöjningen. 
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Men inga anläggningar påträffades i schaktet. Troligen 
härrör metallfynden, den brända leran, bitarna av tegel 
och fönsterglas till bebyggelse som en gång legat strax 
väster om utredningsområdet, där idag den mekaniska 
verkstaden ligger. Denna bebyggelse ligger högre 
än det lägre utredningsområdet och innan vägen 
anlades under sena 1900-talet utgjordes området av 
sammanhängande åkermark mellan gården och utred-
ningsområdet (se fig. 5). I utredningsområdets östra 
del påträffades en remlöpare i cu-legering (F8). Den 
dateras till efterreformatorisk tid till 1500–1800-tal. 

Vi kunde inte finna några bevarade lämningar som kan 
knytas till gårdarna till Elestorps by inom den norra 
delen av utredningsområdet. Här var området mycket 
påverkat och söndergrävt i anslutning till de byggna-
der som stått på platsen under 1900-talet. På flygfoton 
från 1960–70-talen syns byggnaderna belägna där stal-
let idag ligger samt strax norr om detta (se fig. 5). En 
yta har hårdgjorts genom en stor gjuten betongplatta 

som finns kvar inom området. En stengrund till en av 
byggnaderna framkom i ett av schakten. Nordligaste 
delen av utredningsområdet är beläget i hagmark och 
där var inte marken söndergrävd. Men inte heller 
där påträffades anläggningar från förhistorisk eller 
historisk tid. Strax utanför utredningsområdet finns 
förutom den ovan nämnda by- och gårdstomten ett 
antal fornlämningar registrerade i form av hällrist-
ningar, sten med slipränna (L1996:2105, L1996:2425, 
L1996:1803, L1996:1657, L1996:2264 samt en övrig 
kulturhistorisk lämning i form av en grav markerad 
med stenblock, L1996:2424). Vid utredningen inven-
terades statusen på dessa slipstenar. Två av stenarna 
-L1996:2264 och L1996:2424 återfanns. Stenarnas 
placering syns i figur 4.  Den förra befinner sig uppe på 
kanten av en slänt ner till en liten damm. Den senare 
ligger i kanten av dammen. De övriga ska vara belägna 
strax norr om den lilla dammen, men de kunde inte 
ses bland buskagen. 

 Fig. 5. Utredningsområdet markerat på flygfoto från 1960. Skala 1: 5000.
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TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslutsnummer: 431-7304-2021

Eget diarienummer: 2022–50

Uppdragsgivare: Laholms kommun, Byggnadsenheten

Utförandetid: 25–27 april 2022

Personal: Stina Tegnhed (grävningsledare), Mats Nilsson 
(arkeolog), Jonas Paulsson (metalldetektering, 
Schultz Paulsson Arkeologi AB) Jörgen Thomsen 
(grävmaskinist, LBC-Ängstorp)

Koordinatsystem: Sweref 99 TM

Höjdsystem: RH 2000

Läge: Halland, Laholms kommun, Tjärby socken, Eles-
torp 7:445, X: 3800883, 298, Y: 6269663,166

Undersökt: 1081 löpmeter, 1747 m2

Dokumentation: Schakt och anläggningar mättes in med GPS. 
Digital information finns tillgänglig i Intrasispro-
jektet Tjarby202250u. Digitala fotografier har 
fotonummer 2022–37:1–17 Fynden förvaras på 
Hallands kulturhistoriska museum och allt övrigt 
material är arkiverat i Kulturmiljö Hallands arkiv

Fynd: I väntan på fyndfördelning har fynden har 
preliminärt tilldelats VM accessionsnummer: 
VM300075:1–8

Prover: -

Datering: - 
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BILAGOR

Bilaga 1 Fyndlista
Acc.Nr.   VM300075
Landskap  Halland
Socken   Tjärby sn
Fornlämningsnummer -
Undersökningsår 2022  
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1 VM 300075:1 Koppar Knapp 1 2,4

Hyska på baksidan. 18 mm i diam-
eter. Krona och 14 (med vanliga 
siffror) inom C och J. Tidigt 1800-tal. 
Karl XiV Johan knapp. 6269679,761 380954,844 45,284

2 VM 300075:2 Koppar Mynt 1 defekt 2,4
Mycket slitet. går ej att bestämma. 
17-1800-tal 6269703,298 380934,552 44,804

3 VM300075:3 Järn gryta 1 Fragment 475

del av järngryta. 110 mm x 120 
mm. Cirka 7 mm tjock. Mycket 
korroderad. 6269705,186 380928,989 44,873

4 VM300075:4 Koppar Beslag 1 Fragment 7,1 Bandformigt, två nitar. 30x23 mm 6269705,698 380929,416 44,816

5 VM300075:5 CU-leg Sölja 1 6,2
oval, genombruten. 28x22 mm. 
dekorativa streck på. Spänne/sölja. 6269715,428 380935,112 44,604

6 VM300075:6 Koppar Mynt 1 2,3
23 mm i diameter. Mycket slitet. 
17-1800-tal 6269718,166 380931,834 44,612

7 VM300075:7 Bly Blyämne 1 30,5 Bit bly. Kilformad. 6269675,335 380937,77 45,191

8 VM300075:8 CU-leg Remlöpare 1 9,6
efterreformatorisk, 15-1800. 33mm 
på längden och 25mm bred 6269653 381152 saknas
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Bilaga 2 Fotolista

Fotonr: Motiv: Mot: Sign:

1 Slipsten L1996:2424 vid damm. Mats Nilsson mäter. NV ST

2 Slipsten L1996:2424 vid damm. Mats Nilsson mäter. N ST

3 översikt söderut i hästhagen. S ST

4 Schakt 258 NNV ST

5 Schakt 273, med stengrund närmast i bild V ST

6 Slipsten L1996:2264 - ST

7 Schakt 376 och stolphål 417. N ST

8 översikt. Schakt 427 närmast. NV ST

9 översikt. östra området. V ST

10 Steniga partiet i schakt 427. Vall och sen stengärdesgård. N ST

11 Utvidgningen mot v i schakt 524. V ST

12 Schakt 524. N ST

13 översiktsbild, västra området. VNV ST

14 översiktsbild, schakt i västra området. N ST

15 Västligaste delen av utredningsområdet. N ST

16 översikt sydligaste delen av västra delen. ö ST

17 Allén mitt i utredningsområdet. N ST

Fotonr: 2022–37
Halland, 
Veinge sn, 
Elestorp 7:445, 
Arkeologisk utredning 2022,  
Dnr 2022–50
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Bilaga 3 Schaktbeskrivning
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206 Brun fin sand. inslag av sten i olika storlekar. 0,3 44 73

223 Brun fin sand. inslag av sten i olika storlekar. 0,3 36 61

238 Brun fin sand. inslag av sten i olika storlekar. 0,3 33 54

249 Söndergrävd alv. Stora stenar 0,2 10 15

258 Söndergrävd alv. Mycket sten även stora stenar 0,3 15 25

265 Söndergrävd alv. Mycket sten även stora stenar. 
dräneringsdike. 

8 13

273 Ställvis fin brunorange sand. Mycket sten. Syns 
en stengrund i schaktet. Syns även ett stendike i 
västra delen. 

0,3–0,7 Rest av en gammal stengrund från hus 
som syns på 1970-tals flygfoto.  inmätt 
som 2TS282. Stora 0,6–0,7 m stora 
stenar. 

15 27

288 Fin brun sand, stenigt. Stor markfast sten i nord-
västra delen av schaktet. 

0,4 18 29

297 Söndergrävt av tidigare grop. Syntes tegelstenar 
och blå plast under grässvålen. 

- 5 10

303 Fin brun sand och mycket stora markfasta stenar.  
Även inslag av mindre stenar. 

0,3–0,6 30 46

314 Brunbeigeorange siltig sand. Vattenpåverkad.  0,3–0,5 73 142

333 Brunbeigeorange siltig sand. Vattenpåverkad.  0,3–0,5 102 163

356 Brunorange siltig fuktig sand. 0,3–0,7 (i norra delen är matjorden 
mycket tjock cirka 0,7 meter.) 

120 191

376 Brun siltig sand 0,2–0,7 (det finns en ordentlig 
svacka mitt i schaktet och där är 
matjorden cirka 0,7-0.8 meter tjock.) 
i södra delen är matjorden mycket 
tunn. Cirka 0,2 meter. 

dräneringsdiken i ö-v-riktning. det 
finns ett stendike vid den förhöjda 
klacken i norr. ett stolphål 2AS417 som 
var mycket urlakat.

142 222

427 i södra delen mycket fin gul sand. Sedan följer 
en ordentlig svacka. det kommer en jordvall och 
stengärdesgård vid klacken. Norr om kanten finns 
sten och jord inom ett 20-talet meter. Sedan följer 
brunorange sand. 

Södra delen 0,2 meter- Annars 
mellan 0,4–0,5 meter. 

125 193

465 Brun sand, inslag av sten och mycket rötter från 
alléns träd. 

0,3 15 22

476 Brun sand, inslag av sten i olika storlekar. 0,3–0,5 drogs över en liten förhöjning som 
visade sig vara en moränhöjd. 

43 63

498 Stenigt, ställvis syns brun siltig sand. 0,3–0,6 dräneringar 17 27

507 Brunorange siltig sand. 0,3–0,4 Mitt i schaktet kommer en förhöjning 
som brer ut sig västerut. där den börjar 
finns stora stenar. 

60 94

524 Brun siltig sand och inslag av sten i olika storlekar. 0,3 Uppe på förhöjningen. i alven påträf-
fades bränd lera så vi öppnade upp ett 
större område för att se om det fanns 
anläggningar eller fynd. Men det visade 
sig vara yngre material som tegel och 
fönsterglas som låg i alven. inga lager 
eller anläggningar påträffades. 

41 82

540 orangebrun siltig sand. 0,5 24 37

550 gråbrun orange siltig sand. Stenar i alla storlekar, 
även markfasta. 

0,25–0,4 25 38

562 Brunorange siltig sand, mycket sten i olika 
storlekar. 

0,2–0,3. Matjorden är mycket tunn i 
södra änden. 

35 51

574 Brungulorange siltig sand. 0,3–04 det finns dräneringsdiken och stora 
sentida grävda gropar med raka kanter. 

45 69

1081 1747
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Översikt utredningsschakt. Skala 1:2000.
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Bilaga 4 Metalldetekteringsrapport Jonas Paulsson, Schultz Paulsson Arkeologi AB

Metalldetekteringsrapport

Undersökning med metalldetektor i samband med arkeologisk utredning inom fastigheten 
Elestorp 7:445, berörande fornlämning L1996:2047, Veinge socken,

Laholms kommun, Halland

Metalldetektormodell som användes: XP DEUS 11”

Undersökningen:

Arbetsmetod och utförande:
En systematisk metalldetektering utfördes av ploglagret. Den västra delen av undersökningsområdet (UO) 
avsöktes med sökstråk med 10 meters mellanrum. Medans större delen av den östra halvan av UO, som var 
ett lägre liggande område (fuktig svacka), bara detekterades med ett såkstråksmellanrum av 20 meter. Men 
i sydostligaste delen fanns ett högre parti där sökstråken förtätades till var 10:e meter. På den nordöstligaste 
delen fanns en hög träda vilket gjorde att det endast gick att detektera på de igenlagda schakten. 

Vid avsökningarna av matjorden negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra 
kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde 
dateras i fält togs upp och mättes in med GPS. Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas till 
senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.

Fältarbetet utfördes den 25/4 och den 19/5 2022

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –
Vid undersökningstillfället hade hela UO en lågt uppkommen vallväxt, förutom i nordöst där det fanns en 
hög träda.

Arbetet utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson (Arkeolog och metalldetekteringsspecialist)
Schulz Paulsson Arkeologi AB
Telefon: 0701733223
E-post: sp.arkeologi@gmail.com
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postadress: tollsgatan 7 | 302 32 halmstad | tel: 035-19 26 00  
 e-post: kulturmiljo@museumhalland.se | hemsida: www.museumhalland.se

Rapporter från Kulturmiljö Halland 2021 och 2022

2021:46 Flundran 5, Inredning av vind, Antikvarisk förundersökning

2021:47 Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning

2021:48 Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning, Skummeslövs 
socken, Laholms kn 

2021:49 Fornlämningar vid Stafsingevägen, Stafsinge sn, Arkeologisk efterundersök-
ning 2021

2021:50 Staffens, Olofsbo hembygdsgård, halmtak, antikvarisk medverkan

2021:51 Mjellby konstmuseum, antikvariskt utlåtande inför om- och tilbyggnad

2021:52 Vessinge sandhedar, Veinge sn. Arkeologisk. utredning

2021:53 Hanhals övre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan

2021:54 Hanhals nedre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan

2021:55 Spannarps kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan

2021:56 Fjällaregården 2:22, Dokumentation av ekonomibyggnad

2021:57 Åkrabergs gård, renovering av verandan, antikvarisk medverkan

2021:58 Wallens slott, murrenovering och byte av stolparmaturer, antikvarisk 
medverkan

2021:59 Edenberga brandstation, renovering av slangtornet, antikvarisk medverkan

2021:60 Lottens, Västralt 2:10, ommålning av bostadshuset, antikvarisk medverkan

2021:61 Rudan 3, Gårdshus, antikvarisk förundersökning

2021:62 Dagsås kyrka, dagvattenhantering, antikvarisk medverkan

2021:63 Dagsås kyrka, bergvärme, antikvarisk medverkan

2021:64 Landa kyrka, exteriör renovering, antikvarisk medverkan

2021:65 Tullhuset, Varberg. Antikvarisk konsekvensbedömning

2021:66 Solbacken, Torpa-Kärra 6:14, Antikvarisk förundersökning 

2021:67 Slottsmöllans djurstallar. Ny taktäckning, Antikvarisk medverkan

2021:68 Sprottorp 1:4, Falkenbergs kommun, Slöinge socken, Arkeologisk utredning

2021:69 Hunnestads kyrka, ramp, antikvarisk medverkan

2021:70 Färgaryds kyrka, omtäckning av koppartak, antikvarisk medverkan

2021:71 Långaryds kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan

2021:72 Mesolitisk flinta och gravhög L1997:6640, Kungsbacka kn, Frillesås sn, Arkeo-
logisk Utredning och avgränsande förundersökning 2021

2021:73 Kinnareds kyrka, hussvampsskada i takfot, antikvarisk medverkan

2021:74 Brunsbacka sågkvarn

2021:75 Landeryds godsmagasin. Rapport över renovering

2021:76 Kapellkyrkogården, kulturhistorisk iventering

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

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

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

2021:80 Sankt Clemens kyrka, invändiga renoveringsåtgärder, antikvarisk medverkan

2021:81 Skrea kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan

2021:82 Arkeologi inför ny gång- och cykelväg i Tjärby, Tjärby och Laholms socknar, 
Tjärby 2:18, Lilla Tjärby 1:3, Lilla Tjärby 1:13, Lilla Tjärby 1:66, L1996:1912/ Tjärby 
RAÄ 11, Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning.

2021:83 Kallbadhuset i Varberg, Kulturhistorisk utredning.

2021:84 Strömma kvarn, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring

2021:85 Lilla Torg, Halmstad stad, L1997:3939, L1997:4462. Kulturhistorisk och arkeolo-
gisk förstudie

2021:86 T4 Hässleholm, Markan, antivkvarisk förundersökning

2022:1 Fortsättningen av den arkeologiska utredningen inom Norra Villmanstrand, 
Halland, Halmstad kn, Snöstorps sn, Arkeologisk utredning 2021.

2022:2 Tre fornlämningar inom Trönninge 2:27. L2020:3647, L2020:3649, L2020:3653, 
Arkeologisk förundersökning.

2022:3 Skogskyrkogården i Falkenberg, kulturhistorisk inventering

2022:4 Alafors kvarnmiljö, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring

2022:5 T4 Hässleholm, Matsalen, antikvarisk förundersökning

2022:6 Arkeologisk utredning 2021 inför den nya Slottsmöllebron, Halmstad 9:14 och 
Halmstad 10:26 m fl

2022:7 Köinge kyrka, Utvändig renovering, antikvarisk medverkan

2022:8 Arkeologisk utredning inför solkraftspark i Harplinge. Harplinge sn, Arkeolo-
gisk utredning steg 1

2022:9 Övraby VA, Halmstad stad, Halmstad 7:3, Arkeologisk utredning 2021

2022:10 Tidigmoderna odlingslager och bebyggelselämningar i kvarteret Grev Kristof-
fer, Halland, Halmstad, Fastigh. Grev Kristoffer 10 och 13, RAÄ 44:1/L1997:3939, 
Arkeologisk schaktningsövervakning 2020

2022:11 Skottorps slott, Renoveringsåtgärder 2020-21, Antikvarisk medverkan

2022:12 Eskilstorp, planutredning

2022:13 Tingshuset, Höken 3, Laholm. Antikvarisk förundersökning

2022:14 Varbergs kyrka, antikvarisk förundersökning

2022:15 Armékåren 14, antikvarisk förundersökning

2022:16 Morups kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och 
bevarandeplan

2022:17 Tönnersjö kyrka, renovering av golv m.m

2022:18 Arkeologisk förundersökning av L1997:7567, Landa socken, Sintorp 3:6

2022:19 Teater Storan, Svärdet 8, Antikvarisk medverkan

2022:20 Centralskolan, Tvååker. Antikvarisk förundersökning

2022:21
Från stenålder till vikingatid i Hunnestad. Halland, Hunnestads sn, Arkeologisk 
förundersökning av L2020:6458

2022:22 Hasslövs kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan

2022:23 Våxtorps kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan

2022:24
Fiberledning vid Norre Port, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk 
schaktningsövervakning 2022

2022:25
Fiberledning i Klostergatan, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk 
schaktningsövervakning 2022

2022:26 Gällareds kyrka, dränering, antikvarisk medverkan

2022:27
Elskåp vid Lilla Torg, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schakt-
ningsövervakning 2021

2022:28 Gunnarsjö kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan

2022:29
Tröinge 2:21 och 3:107, Falkenberg, Vinbergs sn, Tröinge 2:21 och 3:107, Arkeo-
logisk utredning 2022

2022:30 Slöinge kyrka, styrsystem, antikvarisk medverkan

2022:31
Under granarna i Älvasjö 1:3, Övraby sn, Halmstad kommun, Älvasjö 1:3, Arkeo-
logisk utredning 2022

2022:32 Krukmakeriet, Lerkvarnen 22 Laholm, antikvarisk förundersökning 

2022:33 Stråvalla kyrka, vård- och konserveringsåtgärder, antikvarisk medverkan

2022:34
Prästgården, Kyrkans hus, Sankt Nikolaus 17 Halmstad. Antikvarisk 
Konsekvensbeskrivning 

2022:35 Trädgården 8 m.fl., Falkenberg. Kulturmiljöutredning

2022:36 Stråvalla kyrka, fasad, antikvarisk medverkan

2022:37 Värö kyrkogård, konservering av äldre gravvårdar, antikvarisk medverkan

2022:38 Stafsinge kyrkogård, Kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan

2022:39
Två provgropar i kvarteret Kräftan, Laholms stad, Kv. Kräftan, Arkeologisk för-
undersökning 1994

2022:40 Tyghuset 6, antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys

2022:41 Knobesholm, vattenvårdsåtgärder

2022:42
Slättåkra – fyra fornlämningar i Suseåns dalgång Halland, Slättåkra socken, 
Arkeologisk undersökning 2020

2022:43
Från brons till järn en boplats vid Laxbutiken. Skrea socken, Arkeologisk förun-
dersökning 2021

2022:44 Skrea 6:45-2, Skrea socken, Skrea 6:45-2, Arkeologisk utredning 2022

2022:45 Elledning i Bastionsgatan, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk 
schaktningsövervakning 2021

2022:46 Kvarndalen i Ulvatorpsbäcken, underhållsåtgärder

2022:47 Falkenbergs rådhus, fasadrenovering

2022:48 Utredning inom Elestorp 7:445, Halland, Tjärby sn, Elestorp 7:445, Arkeologisk 
utredning 2022


