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Arkeologiska undersökningar brukar bestå av tre etapper: utredning, 
förunder sökning och undersökning. Processen syftar i första hand till 
att be vara fornlämningarna, vilket är grundtanken i kulturmiljölagen 
(KML). Arkeologisk utredning kan göras i två steg: steg 1 (AU1) inne
bär att tillgänglig kunskap i form av inventeringar och äldre undersök
ningar sammanställs och att en inventering görs i fält, i syfte att loka
lisera fornlämningar. Steg 2 utgör den särskilda utredningen (AU2) 
där sökschaktsgrävning utförs. Om det då konstateras förekomst 
av dolda fornlämningar så är en arkeologisk förundersökning (FU) 
 nästa steg i processen.

Om fornlämningen efter förundersökning bedöms vara  välbevarad 
och ha vetenskaplig potential görs en arkeologisk undersökning. 
De första etapperna, arkeologisk utredning (AU) och förundersök
ning (FU) utgör ett beslutsunderlag till länsstyrelsen inför pröv
ning av tillstånd till ingrepp i fornlämning i form av en arkeologisk 
undersökning.

Mer information om den uppdragsarkeologiska  processen finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida:  
(http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologifornlamningarochfynd/
denuppdragsarkeologiskaprocessen/).

Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 10–14§§ i Kulturmiljölagen 
(KML) och av föreskrifter.
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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utdrag ur GSD-Terrängkartan, skala 1:50 000, och Sverigekartan.

2000 m
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Sammanfattning
En arkeologisk utredning har utförts inför exploatering av delar av 
fastigheten Horna 3:12, Åhus, Skåne. Exploateringsområdet omfattar 
35 hektar, varav utredningen berörde cirka 20 hektar, fördelat på ett 
större och ett mindre område.

Syftet var att ta reda på om fornlämningar berörs av det planerade 
arbetsföretaget, samt att preliminärt avgränsa nyupptäckta fornläm-
ningar inom utredningsområdet.

Utredningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning. Med 
grävmaskin grävdes 57 schakt med en bredd av 1,6 meter och en 
sammanlagt längd av 1 232 meter. I utredningsområdets norra, 
mest höglänta, del påträffades två härdar, som erhållit nummer 
L2020:5576 i Fornreg. De båda härdarna var av en typ som är vanligt 
förekommande på förhistoriska boplatser. De kan antas höra sam-
man med L1990:4233, ett område där det påträffats slagen flinta och 
skörbränd sten, beläget ett sextiotal meter norr om härdarna.

Inga fortsatta antikvariska insatser föreslås. 

Inledning
Kristianstads kommun avser att exploatera delar av fastigheten 
Horna 3:12, belägen i västra utkanten av Åhus samhälle. Exploate-
ringsområdet omfattar 35 hektar, varav utredningen berörde cirka 20 
hektar, fördelat på ett större och ett mindre område (figur 1, 2). 

På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne har Arkeologerna vid Statens 
historiska museer i Lund utfört en arkeologisk utredning inom detta 
område.

Utredningen ägde rum våren 2020 och bekostades av Kristian-
stads kommun. Ansvarig för utredning och rapport var Tyra Ericson.

Antikvarisk och topografisk bakgrund 
Topografi
Utredningsområdet omfattar knappt 20 hektar och är beläget på 
krönet och den västra delen av en nord–sydlig höjdrygg. Hela områ-
det är bevuxet med 70-årig tallskog, med mindre områden med yngre 
träd och buskage. Marken är täckt av varierande undervegetation där 
gräs, kaprifol och björnbärsrevor dominerar. Stubbar och fallna träd 
förekommer rikligt. Undergrunden består av isälvsmaterial.

Vid en naturvärdesinventering 2019 identifierades flera naturvär-
desobjekt längs exploateringsområdets kanter och i dess sydöstra del 
(Fritz & Elf 2019).
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Figur 2. Exploateringsområdet och utredningsområdena (lila markering) samt närbelägna fornlämningar (enligt 
KMR) på utdrag ur GSD-Fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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Fornlämningsmiljö, antikvariska 
förutsättningar och bevarandeintressen
Horna 3:12 ligger i östra kanten av Åhus tätort (figur 1 och 2). I 
norr finns småhusbebyggelse, i öster ett industriområde, i söder 
en golfbana och i väster naturreservatet Horna grushåla. Tidigare 
undersökningar i närheten har berört en skelettgrav från yngre 
förromersk järnålder (L1987:7137) samt boplatslämningar från 
skilda förhistoriska perioder (L1987:3137, L1987:3346, L1987:6546, 
L1990:4233, L1990:4236 och L1990:8281 (Kockum 2004, Bolander 
2006). I norra kanten av exploateringsområdet är platsen för en rest 
sten (L1990:7609) som kan ha markerat en grav. Väster och söder 
om utredningsområdet finns även flera ytinventerade boplatser (till 
exempel L1990:4234) samt ett område med fossil åker avgränsad av 
låga vallar (L1987:6875). Avståndet till Helge å med det medeltida 
stadsområdet (L1990:7628) i sydöst och den vikingatida handelsplat-
sen (L1990:4674) i söder är en dryg kilometer.

Horna by är belägen halvannan kilometer nordväst om utrednings-
området. Äldsta skriftliga belägg är Horna 1419. Ortnamnet syftar 
troligen på upp- eller utskjutande terrängformationer, horn, och i det 
här fallet sannolikt vid Kavrö (Sandnes 2016).

På Skånska rekognosceringskartan från tidigt 1800-tal och Gene-
ralstabskartan från mitten av samma sekel korsar vägen mellan Åhus 
och Horna utredningsområdet från sydöst till nordväst, med något 
olika sträckning (figur 3). På Häradskartan (1932) finns en bebyggd 
tomt markerat i sydöstra delen av utredningsområdet. På motsva-
rande plats finns idag en glänta, som utpekats som naturvärdesobjekt.

Det aktuella exploateringsområdet ligger inom den särskilt värde-
fulla kulturmiljön Åhus.

Syfte och metod
Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar berörs av 
det planerade arbetsföretaget, samt att preliminärt avgränsa nyupp-
täckta fornlämningar inom utredningsområdet. Resultatet ska utgöra 
ett planerings- och beslutsunderlag för såväl Länsstyrelsen som 
Kristianstads kommun.

Utredningen ägde rum genom en översiktlig byråinventering följd 
av sökschaktsgrävning. Inom delar av utredningsområdet kunde 
schakt inte dras på grund av områden med högt naturvärde, gångs-
tigar samt partier med ung/tät skog. Inom övriga delar av området 
drogs sökschakt med så jämn fördelning som möjligt. Då såväl sikten 
som framkomligheten var mycket begränsad var det dock inte möjligt 
att strukturera schakten motsvarande vad som är brukligt vid arkeo-
logiska utredningar i öppen mark (figur 4 och omslagsbild).

Metalldetektering genomfördes inom valda delar av området, 
särskilt i anslutning till topografiska lägen lämpliga för gravar. Endast 
recent skrot påträffades.

Samtliga påträffade anläggningar beskrevs avseende storlek och 
karaktär. Samtliga anläggningar och schakt mättes in med D-GPS. 
Dokumentation skedde även med digitalkamera. All dokumentation 
lagrades och bearbetades i Intrasis. Samtliga schakt återfylldes efter 
avslutad dokumentation.
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Exploateringsområde
Utredningsområde

Figur 3. Utdrag ur Skånska rekognoscerings-
kartan med exploateringsområdet och utred-
ningsområdena markerade, skala 1:10 000.500 m
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Figur 4. Sikten var ofta begränsad. Foto: Tyra Ericson.

Resultat
Med grävmaskin grävdes 57 schakt med en bredd av 1,6 meter och en 
sammanlagt längd av 1 232 meter (figur 5). I den norra, mest hög-
länta, delen av området påträffades två härdar, AH976 och 977 (figur 
6). De var 0,7 respektive 0,8 meter i diameter och hade fyllning av 
sotig grus och skörbränd sten. De två härdarna har erhållit nummer 
L2020:5576 i Fornreg. 

Ett flertal anläggningsliknande mörka fläckar förekom, framför 
allt inom utredningsområdets norra och sydvästra delar. Dessa 
bedömdes dock vara naturbildningar, sannolikt av förmultnade rötter 
och ställvis förekomst av podsolisering.

Inga fynd påträffades.

Tolkning
De båda härdarna var av en typ som är vanligt förekommande på 
förhistoriska boplatser. De kan antas höra samman med L1990:4233, 
ett område där det påträffats slagen flinta och skörbränd sten, beläget 
ett sextiotal meter norr om härdarna (Kockum 2004). 
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Figur 5. Schaktplan skala 1:5 000.
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Måluppfyllelse och åtgärdsförslag
Utredningen genomfördes inom fastställd tid och till av länsstyrelsen 
beslutad kostnad. Då resultatet var begränsat utnyttjades inte hela 
rapporttiden.

Inga fortsatta antikvariska insatser föreslås.
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Figur 6. Härden AH977 från sydöst. Foto: Tyra Ericson.
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Administrativa uppgifter
SHMs dnr: 511-00283-2020.
Länsstyrelsens dnr: 431-26627-2019.
Uppdragsnr: 202000555.
SHMs projektnr: 740614437.
Intrasisprojekt: A2020_037.
Undersökningstid: 19–27 maj 2020.
Projektgrupp: Tyra Ericson.
Underkonsulter: Sydschakt (grävmaskin), Lambertson (manskaps-

bod), Hertz (hyrbil).
Exploateringsyta: cirka 35 hektar varav cirka 20 hektar 

utredningsområde.
Undersökt yta: 1 232 löpmeter.
Läge: Fastighetskartan, blad 3E 0a Horna.
Koordinatsystem: Sweref 99 TM.
Höjdsystem: Rikets, RH 2000.
Dokumentationshandlingar: Digitala dokumentationshandlingar 

lagras tillsammans med Intrasisdatabasen.
Fynd: Inga fynd påträffades.
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