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Figur 1. Schaktens och förundersökningsområdets läge i kvarteret Hästen Laholm. Skala 1:10 000.
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Sammanfattning av förundersökningsresultaten
Vid en förundersökning i kvarteret Hästen 2, 3 och 4 grävdes sammanlagt 10 schakt av olika 
längd för att söka svar på fornlämningens karaktär, ålder, komplexitet och bevarandestatus inför 
en detaljplaneändring (fi g. 1 och 2). 
 Kulturlager, stolphål, stenläggningar, en förmodad källare och syllstenar visar att det i områdets 
västra del funnits bakgårdsbebyggelse under perioden 1600-tal – 1900-tal. Delar av området är 
skadat av sentida ingrepp på framför allt på fastigheten Hästen 3 och 4. Kulturlagertjockleken i 
schakten varierade mellan 0,4 -0,7 meter och de enskilda lagren var i allmänhet decimetertjocka 
förutom i delar av schakt 4 där de ställvis var ett par cm tjocka. 

I de östra delarna har markytnyttjandet främst brukats till odling även om det funnits enstaka 
byggnader under 1800-1900-talen. En makroskopisk analys av ett jordprov visade på både åkerbruk 
och trädgårdsodling under en period. I väster fanns det även enstaka lager som tolkats som od-
lingshorisonter. 

Inledning
Under sammanlagt tre veckor i oktober 2010 gjordes en arkeologisk förundersökning i kvarteret 
Hästen 2, 3 och 4, Laholms stad. Laholms kommun var beställare av arbetet som utfördes av per-
sonal från Kulturmiljö Halland.

Bakgrund
Kvarteret ligger i östra delen av fornlämningsområde Raä 19 där kulturlager och lämningar från 
medeltid, 1500 - och 1600-tal kan påträffas. Laholms kommun planerar en detaljplaneändring av 
kvarteret Hästen 2-4, 6 och 7 i syfte av förtäta och tillföra ny bebyggelse. En nybyggnation kräver 
tillstånd från länsstyrelsen enligt KML vilket gör att kommunen ansökt om tillstånd till arkeolo-
gisk förundersökning inom området. Ett beslut från länsstyrelsen gällde Hästen 1 (skall vara 7), 
2, 3, 4 samt 6 men inför förundersökningen önskade kommunen undanta tomt nr 6 som därför 
inte undersöktes. Likaså valdes Hästen 7 bort av topografi ska skäl, då ytan var nerschaktad och 
utjämnad och bedömdes sakna kulturlager.

Områdets arkeologiska potential
Arkeologiska insatser har tidigare genomförts i kvarteret Hästen 2 och 4 men även i Hästen 5 som 
inte berörs av den aktuella detaljplanläggningen.

1980 planerade fastighetsägaren i kvarteret Hästen 2 att göra en tillbyggnad av en butikslokal. 
För att ta reda på kulturlagerförhållandena undersöktes samma år en mindre provgrop (Tilly 1980). 
De äldsta kulturlagren keramikdaterades till sent 1500-tal eller möjligen tidigt 1600-tal medan ett 
ovanliggande lager, på samma sätt, daterades till 1600- och 1700-tal. Totalt uppgick kulturlager-
tjockleken till 0,6 meter.

Vid en antikvarisk kontroll 2007 i södra delen av fastigheten Hästen 4 påträffades endast sentida 
bär- och utfyllnadslager (Håkansson 2009). I Östertullsgatan, väster om Hästen 4, har en gata från 
tidigt 1600-tal och framåt dokumenterats (Bjuggner 2001).

I Hästen 5 genomfördes 2006 en förundersökning och vid årsskiftet 2006/2007 en mindre 
undersökning av en hissgrop (Håkansson 2009). Bebyggelselämningar från 1600- och 1700-talen 
kunde iakttas redan i markytan. Lagren bestod dels av konstruktioner såsom grundmurar, stenlagda 
källargolv och lergolv och dels av olika raserings- och utfyllnadslager. De 0,5-1,1 meter tjocka 
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Figur 2. Schakt 1-10 och fastighetsnummer (Hästen 2-4). Förundersökningsområdet är markerat med en 
svart linje. Skala 1:500.



7

lagren kunde huvudsakligen dateras till 1600- och 1700-talen men vid grävningen för hissgropen 
framkom även konstruktioner och lager från 1800-talet. 

Förundersökningen 2006 i Hästen 5 visar att det fi nns välbevarade stratigrafi skt lovande be-
byggelselämningar i kvarteret men undersökningen genomfördes på en plats där lagren skyddats 
av ett äldre källarlöst hus. Den 0,6 meter tjocka lagerföljden i Hästen 2 är inte lika nyanserad och 
lättolkad men den visar på områdets potential. Schaktningskontrollen i Hästen 4 som gjordes 2007 
ger däremot en bild av omfattande bortschaktning och utfyllnad. 

Även om observationerna från detta kvarter, gatorna och kvarteren runt omkring är få fi nns det 
ändå en antydan till att den här delen av staden etablerades först i början av 1600-talet (Håkansson 
2009b). I gatumark är kulturlagren tunna och ibland t.o.m. obefi ntliga men i kvartersmarken fi nns 
lager med bebyggelserester bevarade. Antagligen är tomternas östliga delar i sluttningen ner mot 
Trädgårdsgatan inte bebyggda i samma utsträckning som de västliga delarna mot Östertullsgatan 
och Stortorget utan har använts som trädgård, vilket också gatunamnet, Trädgårdsgatan, vittnar om.

Äldre kartor från senare delen av 1600-talet och 1700-talet visar att bebyggelsen var koncentrerad 
mot Stortorget och Östertullsgatan. 1678 fanns det 58 ödetomter i staden och det kan innebära 
någon eller fl era av fastigheterna inte varit bebyggda under en period. Redan under förra delen av 
1600-talet omnämns bränder som lade delar av byggnadsbeståndet i aska (Ejwertz 1961, s 31). En 
karta över staden från 1799 visade att förundersökningsområdet varit indelat i två tomter där den 
nuvarande fastigheten Hästen 2 motsvarar kartans tomt nummer 15 och Hästen 3 och 4 varit en 
sammanhängande fastighet (tomt 16). Uppdelningen av den senare torde ha skett under 1800-talet.

Syftet med förundersökningen
Arkeologin i Laholm karaktäriseras av små förundersökningar och några mycket få och begrän-
sade slutundersökningar. Kulturlagren är ofta ganska tunna och sandiga. Källäget är därför inte 
det bästa. Inga kompletta husgrunder har t.ex. grävts ut och inga hela tomter har undersökts. Mot 
bakgrund av detta är behovet av grundläggande fakta, t.ex. om topografi n, fortfarande viktiga att 
samla in. Syftet med förundersökningen är att få en bild av kvarterets arkeologiska potential och 
att fastställa om det fi nns bevarade husgrunder, gårdsplaner eller golvytor. Är bevarandeförhål-
landena för fröer sådana att miljöanalyser är möjliga och fi nns det orörda äldre odlingsytor mot 
Trädgårdsgatan är några andra frågor.

Undersökningsmetod och dokumentation
Då de tre tomterna inte kunde stängas av samtidigt på grund av varutransporter fi ck förundersök-
ningen utföras inom en tomt i taget. Den ursprungliga intentionen att placera sammanhängande 
schakt på tomterna i östvästlig riktning kunde inte genomföras optimalt delvis beroende på tillgäng-
lighetskrav men också av andra skäl. Detta gällde framför allt Hästen 4 då det mitt på fastigheten 
fanns ett område med borror för bergvärme till intilliggande kvarter (Hästen 5). Även befi ntliga 
trädplanteringar, gräsmattor, kända rörschakt, brunnar och arbetsbodar gjorde att schakten fi ck 
fl yttas sidleds på fastigheterna.

Intentionen att placera schakten i östvästlig riktning var att följa upp hur bebyggelse kontra 
trädgårdsmark fördelade sig inom förundersökningsområdet, men också att fastställa områdets 
topografi . Rutor grävdes för närmare datera lager men också för att fastställa fyndmängd och 
fyndsammansättning, samt för att söka tolka de enskilda lagren i görligaste mån. 

Bärlager och sentida lager togs bort med en liten grävmaskin på en bredd av 1,4 meter. Därefter 
grävdes kulturlagren bort utmed ena sektionskanten med en smalare skopa (0,6 meter bred) för att 
kunna göra en bedömning av ett längre eller kortare lagerutsnitt men också att utifrån lagerbilden 
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Figur 3. Upprättade sektioner i schakt 1-10. De röda är renritade och återfi nns i rapporten, de blå är fältritningar. 
Skala 1:500.
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strategiskt placera, 1x1 meter stora rutor. Makroprover togs för att kunna göra en bedömning av 
den arkeobotaniska potentialen.

10 schakt av varierande längd undersöktes och i tre av schakten handgrävdes totalt sex rutor 
med stratigrafi ska principer som motsvarar en kontextuell metod (fi g. 2). Sektioner och planer 
handritades. För övrigt mättes schakt, anläggningar, sektioners läge och prover in digitalt (fi g. 3). 
Under arbetets gång togs 24 digitala fotografi er. En begränsad mängd fynd (45 fyndnummer), som 
kunde kopplas till lager eller anläggningar samlades in och registrerades, därefter kastades spikar 
och oxiderade järnföremål. Makroprover samlades in, två av dessa analyserades och resterande 
kastades. Analysen utfördes av Jens Heimdahl anställd vid Riksantikvarieämbetet, UV Mitt.

Reportage om förundersökningen publicerades i Laholms Tidning den 5 oktober och i Hallands-
posten den 22 oktober. Intresserad allmänhet som passerade förundersökningsområdet informerades 
om förundersökningen.

Resultat
Stratigrafi 

Den sammanlagda lagertjockleken ovanpå alven varierade i de olika schakten och låg på mellan 
0,5 och 0,95 meter. De äldre lagrens sammanlagda tjocklek var som mest 0,7 meter men i allmän-
het tunnare (se tabell nedan). 

  Schakt Sammanlagd 
lagertjocklek (m)

Recenta bärlagers/matjordslagers 
tjocklek (m)

Äldre lagers sammanlagda 
tjocklek (m)

1 0,85 0,3-0,4 0,5-0,55
2 0,65 0,25 0,4-0,45
3 0,8-0,85 0,3-0,55 0,3-0,5
4 0,8-0,95 0,25-0,3 0,55-0,65
5 0,75-0,85 0,1-0,15 0,6-0,7
6 0,6-0,5 0,15-0,25 0,3-0,35
7 0,5 0,25 0,25
8 0,75 0,25 0,5
9 0,75-0,85 0,15-0,2 0,55- 0,7

10 0,55 0,05 (grästorv) 0,5

I fl era av schakten fanns det raserings- eller brandlager som var fl era decimeter tjocka. I de östliga 
schakten (3, 6-8 och 10) var också lagren tämligen ensartade, fåtaliga och delvis naturliga. Den 
mest komplexa lagerbilden fanns i ruta 2, 4:1 och 4:3 (fi g. 5 och 7 samt bilaga 4). Särskilt den 
senare rutan uppvisade fl era tunna lager. 

Den ursprungliga topografi n var högst i norr och marken lutade mot sydöst (fi g. 4). I den östra 
delen av Hästen 3 låg alven som djupast och här har det antagligen funnits en fuktig, mindre 
svacka (schakt 8).
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Figur 4. Nivåer på alven. Skala 1:500.
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Schakt 1
I schaktet som var 15, 8 meter långt, fanns mycket nedgrävningar och andra skador på jordlagren 
(fi g. 5). Rester efter en sentida grund till en mindre byggnad låg i den norra delen. Norr om denna 
grävdes en cirka 1x1 meter stor ruta som visade sig vara två nedgrävningar, den ena fylld med 
tegelstenar, sten, grus och sand och den andra med siltig sand, tegelkross, träkol och sten. De gick 
båda ner i alven, vilket innebar att några kulturlager inte fanns kvar. Ytterligare en nedgrävning 
fanns söder om muren. 

Ett mindre område söder om var oskadat av yngre schakt. Här ritades sektion 1 i den östra 
schaktväggen. Cirka 0,5 meter söder om sektion fanns ytterligare ett, i sen tid, skadat område, där 
fyllnadsmassorna var omrörda och innehöll en del stora stenar som mättes in. Detta gjordes innan 
det gick att fastslå att dessa ingick i fyllnadsmassorna. En av stenarna visade sig ligga ovanpå 
två andra stenar till en höjd av tre skift. Resterande delar av schaktet i söder var skadat av sentida 
nedgrävningar. I schaktets sydvästra del fanns en telekabel. 

Alven bestod av lera och uppmättes vid sektion 1 (toppmått +12,67 m ö h) och i mitten av 
schaktet (+12,61 m ö h) där sentida störningar saknades. Den totala kulturlagertjockleken var 0,5 
meter. Två äldre marknivåer överlagrade alven och ovanpå fanns fl era lerlager som förts ut över 
ytan. Det översta fyllnadslagret innehöll humus, tegelkross, småsten och träkol. Överst låg en 
fi berduk med ett tjockt bärlager.

Schakt 2
Ett 10,4 meter långt och 1,4 meter brett schakt grävdes med maskin (fi g. 5). I väster var lagren 
skadade av sentida markingrepp men ett mindre område med kulturlager fanns kvar. En nedgräv-
ning från nivån +12,9 m ö h kantad med ett skift sten frilades. Öster om låg en utrasad sten från 
konstruktionen. När denna plockades bort visade sig att skoningen var två skift hög och att botten 
på den undre stenen låg på +11,68 m ö h. Utmed den södra sidan grävdes ett 0,6 meter brett schakt 
med maskin för att följa upp markytan och eventuella kulturlager. Det visade sig att nedgrävningen 
fortsatte ner genom alven. Cirka 5,5 meter öster om kantskoningen påträffades ytterligare en sten 
som skulle kunna vara den östra begränsningen av nedgrävningen. Öster om var lagren skadade av 
recenta markingrepp. Någon konstruktion i nedgrävningens botten, som lägst låg på +11,55 m ö h 
kunde inte registreras. Stenarna i väster, som svängde av mot nordost, hade en jämn ovansida med 
toppmåtten, +12,35 och +12,32 m ö h. Den östra stenen låg cirka 0,4 meter lägre. Konstruktionen 
tolkades som en cirka 1,2 meter djup källare.

En sektion ritades södra sektionen i anslutning till nedgrävningen och kulturlagren (bilaga 4). 
Alven bestod här av gul grusig sand som mot öster övergick i gulbeige lera på nivån +12,65 m ö h. 
Bottenlagret bestod grusig humös sand, en äldre kulturpåverkad markyta eller möjligen är en 
odlingshorisont (20). Ovanpå var lera utlagd (19) som minskade i tjocklek mot schaktets norra 
sektion. Lagret var som mest 0,15 meter tjockt och kan möjligen utgöra resterna efter ett golv. Det 
skars i öster av nedgrävningen för källaren och är därmed äldre än denna. Mindre lager med lera 
och sand (17) samt torvliknande svart humus (18) låg ovanpå. Efter att källaren fyllts igen med lera 
och sand har området täckts över med brun sandig humus som också innehöll bränd lera, träkol 
och tegelkross. Ovanpå fanns en sandig utfyllnad och överst ett modernt bärlager.

En cirka 1x1 meter stor ruta lades ut söder om, i anslutning till schaktet (ruta 2). Lager 15-20 
grävdes med grävsked. Lagren var skadade av sentida nedgrävningar i rutans alla sidor utom i öster. 
Alven sjönk något mot söder (+12,61 m ö h) och generellt lutade lagren också något mot söder. 
Lagerföljden motsvarande väl sektionens utseende. Alla lager täckte hela ytan i rutan förutom 
sandlagret 17 som var koncentrerad till en mindre yta i norr. Fynd fanns i lager 15 och bestod av 
fragment från en skål/ett fat med piplerdekor av 1700-talstyp, några skärvor från invändigt glaserade 
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Figur 5. Schakt 1 och 2 med skadebild och kontexter. Skala 1:100.
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enfärgade kärl, en bit slagg och två spikar. Två passglasskärvor från 1600-talet låg i kontaktytan 
mellan lager 18 och 19 och i bottenlagret (20) fanns en bit slagg.

Ett pinnhål noterades i rutans östra sektion och var nedslaget från toppen på lager 19 ner i lager 
20 till ett djup av 0,27 meter. Pinnhålet var igenfyllt med lager 15.

Schakt 3
Ett 6,9 meter långt schakt grävdes i gränsen mellan tomt 3 och 4 och i östra delen av området 
(fi g. 6). Lagren togs bort med maskin ner till alven i den norra delen. I söder frilades en rad med 
stenar, en stensyll till ett äldre hus. På en karta från 1960-talet är en byggnad inritad på denna 
plats och stenarna är med all sannolikhet rester efter grundläggningen. Stenarnas toppmått låg på 
+11,96 m ö h  i väster och föll mot öster. Stenarna låg i ett lager som bedömdes som ett odlingslager 
(motsvarande lager 31 i nordsektionen 3).

En sektion (sektion 3) i norra schaktsidan dokumenterades (bilaga 4). Alven som föll mot öster 
bestod av lera. Ovanpå fanns två lager med lerig humös sand som preliminärt bedömdes som äldre 
markyta respektive ett odlingslager, i vilket det låg enstaka stenar. Ur dessa togs två makroprover 
(PM379 och PM380). Resultaten från analysen redovisas nedan. Ovanpå låg lager med lerig hu-
mös sand, genom vilket ett stolphål var grävt. Överst fanns två bärlager, skilda av en fi bermatta. 
Några fynd påträffades inte.

Figur 6. Schakt 3 och det sentida husets syllstensrad, samt makroprover (379, 380). Skala 1:50.
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Makroskopisk analys av jordprover 
Jens Heimdahl

Under den arkeologiska förundersökningen i Kvarteret Hästen 3, Laholm, 2010, togs två jordprover 
i för analys av makroskopiskt innehåll med fokus på växtrester. Proverna togs i två olika strata, 
varav den ena (PM 379) tolkades som överdelen av en odlingshorisont, och den andra (PM380) som 
en markyta. Det är känt att området tagits i anspråk under 1600-talet och att det under 1800-talet 
legat en trädgård här. Frågan är om denna trädgård kan spåras tillbaka i äldre tid, eller om mark-
användningen sett annorlunda ut då. Proverna har analyserats under december 2010.
 

Metod och källkritik
Provtagningen genomfördes av arkeolog Lena Bjuggner under utgrävningen och innehöll torrvoly-
mer om ca 1 liter jord per prov. I laboratoriet preparerades proverna genom fl otation enligt metod 
beskriven av Wasylikowa (1986) och våtsiktades med 0,25 mm maskvidd. Även den kvarvarande 
fl otationsresten av tyngre minerogent material våtsiktades och genomsöktes efter artefakter. Efter 
fl otteringen samlades proverna upp och förvarades i vatten till dess de analyserades. Identifi eringen 
av materialet skedde under ett stereomikroskop med 7-100 gångers förstoring. Den makroskopiska 
analysen har främst behandlat växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol), men även puppor, 
fekalier, smältor, slagg, ben mm har eftersökts.

Proverna innehöll nästan endast förkolnat material med undantag för enstaka rottrådar och 
vedfragment. Det verkar som om bioturbationen varit begränsad, och av detta är det rimligt att 
anta att materialet i proverna ligger förhållandevis in situ efter avsättandet.

Analysresultat
I bifogade tabell (tabell 1) har en del av materialet (det som inte är förkolnade fröer och frukter) 
kvantifi erats enligt en grov relativ skala om 1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst av enstaka 
(ca 1-5 st) fragment i hela provet. 2 punkter innebär att materialet är vanligt – att det i stort sett hittas 
i alla genomletningar av de subsamplingar som görs. 3 punkter innebär att materialet är så vanligt 
att de kan sägas vara ett av de dominerande materialen i provet och man hittar det var man än tittar.

Laholm, Hästen 3 Schakt 3 6

Jens Heimdahl 2010-12-21
PM 37
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Analyserad vol. l 1 0,95

Obränt träflis (0-3)
Träkol
Förkolnade strån och örtdelar
Förkolnade rottrådar
Benfragment (däggdjur/fågel)
Bränt benfragment (ospec.)
Benfragment (fisk)
Tot. Antal identifierade makrofossil 4 1
Latinskt namn

Vicker (ospec.) Vicia sp. 1
Bergssyra Rumex acetocella 2 1

Träd och buskar

Örtdelar

Matrester
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Diskussion
Det makroskopiska organiska innehållet i de två proverna var mycket ringa, och därmed blir också 
tolkningen något osäker. Innehållet i prov 380 är alltför fattigt för att närma sig frågeställningen ovan. 
Om vi utgår från frågeställningen, huruvida innehållet kan säga något om markanvändningen de 
senaste århundradena, så tror jag dock att det kan det vad gäller prov PM 379, taget i något som 
uppfattades som en odlingshorisont. Innehållet i detta prov visar på en hög andel förkolnade ört-
delar, samt några förkolnade fröer. För att örtdelar skall bevaras som förkolnade krävs förbränning 
vid låga temperaturer och därefter att de ligger skyddade från mekanisk nötning (då de är mycket 
ömtåliga), och i de fl esta arkeologiska sammanhang fi nns de inte alls kvar. Dock fi nns några fall 
då örtdelar bevaras väl, och i detta fall kan ett av dessa vara aktuellt, nämligen vid svedning av 
åkerstubb eller träda. Inför nyplöjning av trädad mark, eller skördad mark förekom att den torra 
markvegetationen sveddes. En form av lågtemperaturbrand, där endast örtartade växter brann, och 
gav upphov till förkolnade örtdelar i marksiktet. Genom plöjning, ärjning eller grävning vändes 
sedan dessa ömtåliga delar ner i marken och skyddades mot förslitning genom att bakas in i jord-
aggregat. Därigenom är det inte ovanligt att i fi nkornigare åkermark (lera eller silt) fi nna spår av 
förkolnade örter, d.v.s. spår efter marksvedning (Hamilton m.fl . 2008). Fröerna i materialet är alla 
typiska åkerogräs, som både kan ha vuxit i åkerstubb eller som relikter i trädor. Det är viktigt att 
notera att innehållet i horisonten sannolikt är mångåldrig, d.v.s. att innehållet samtidigt speglar fl era 
faser i odlingen. Det är t.ex. inte omöjligt att träkolet i marken speglar en inledande röjningsfas, 
men det kan också vara spår av senare tiders jordförbättring med hjälp av aska.

I prover ser vi också spår som kan tolkas som spår av småskalig odling, nämligen spår av 
köksavfall i form av ben från fi sk och andra djur. Just köksavfall är vanligt att fi nna som spår av 
gödning i småskaliga, hushållsnära odlingar, denna form av avfall har knappast räckt till att göda 
jorden i mer storskaligt åkerbruk (Heimdahl 2010). Möjligen är detta spår av den tärdgårdsodling 
som omtalas på 1800-talet, men det kan givetvis vara äldre. Sammantaget kan vi tolka innehållet 
i PM 379 som att det både innehåller spår av ett åkerbruk och en mer småskalig odling. Av bak-
grunden kan vi alltså gissa oss till att anspråkstagandet av marken under 1600-talet inledningsvis 
ledde till ett åkerbruk, som med tiden skiftade till mer småskalig hortikultur. När detta skifte ägde 
rum är dock inte möjligt att säga utifrån denna analys.

Schakt 4
Schaktet, som var 16,9 meter långt, grävdes norr om en plantering med växter och träd (fi g. 2). De 
övre sentida lagren togs bort med maskin och i norr grävdes schaktet ner till alven. Kulturlager fanns 
bevarade, förutom i schaktets västra del där en oljetank var nedgrävd och i öster där ett rörschakt 
skar genom området (fi g. 7). Yngre nedgrävningar i lagren fanns också mellan de tre sektioner, 
som upprättades, vilket gjorde det svårt att koppla de enskilda lagren i varje ruta till varandra. I 
ruta 4:3 grävdes endast lager 60 och 61, samt en ränna.

Tre cirka 1 x 0,8 meter stora rutor handgrävdes (4:1, 4:2 och 4:3). Dessutom grävdes ett stolphål 
norr om ruta 4:2. Alven varierade mellan lera i öster och sand i väster och föll svagt mot öster från 
+12,84 till +12,73 m ö h. I den västra delen av schaktet låg en tunn horisont (40) med gråsvart hu-
mus sand som i ruta 4:2 också innehöll träkol (48, bilaga 4). Den bedömdes vara en äldsta markyta. 
Ovanpå fanns en tjockare utfyllnadslager, möjligen en odlingshorisont som också innehöll träkol 
men även obränd och bränd lera. Sannolikt är det samma lager (39) i ruta 4:1 som i de andra två 
rutorna (47 och 61). I lagret fanns bl. a. innehöll keramik och kakel av 1600 - tidig 1700-tals typ. 

Fyra stolphål registrerades i den östra delen och tre av dessa (1094, 1105 och 1120) kunde 
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säkert kopplas till en nedgrävningsnivå från toppen av fyllnads-/odlingshorisonten (fi g. 8). Det 
stenskodda stolphålet 4079, som låg längst i väster syntes i toppen på alven men att döma av 
stenarnas toppmått och det ringa nedgrävningsdjupet i alven (0,1 meter) bör det ha grävts från 
en högre nivå. I fyllningen till stolphålet 1105 fanns en fajansskärva, buteljglas och skaftet av en 
kritpipa som alla kan knytas till 1700-tal. I sektionen till ruta 4:2 syns en nedgrävning i botten, 
en grop eller möjligen ett stolphål. Den är dock täckt av utfyllnadslagret/odlingshorisonten och 
därmed äldre än de övriga stolphålen i närområdet.

Figur 7. Grävda rutor och sentida skador i schakt 4. Skala 1:100.

Figur 8. Stolphål och rännor i schakt 4. Skala 1:50.
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En 0,1 meter djup ränna (1133) som anslöt till stolphålet 1094, var nedgrävd från samma nivå 
och fortsatte norr om 1105 i nordvästlig-sydostlig riktning. Även i ruta 4:3 fanns en ränna (4011) 
men den var nedgrävd i alven under lager 11 och därmed äldre. Djupet varierade mellan 3-5 cm. 
Fyllningen i de båda rännorna var fyndtom och deras funktion är oklar. 

Ovanpå fyllnadslagret fanns ett sandlager (60 i sektion 4:3 och inmätt som 4036) mellan ruta 
4:2 och 4:3. Över denna nivå varierade lageruppbyggnaden mellan de olika rutorna och på grund 
av yngre nedgrävningar och andra skador kunde lagren därmed inte följas över en större yta. 

Ett lerlager (38) fanns i den sydöstra delen av ruta 4:1 och fortsatte öster om. Möjligen har det 
varit en rest av ett golv men som är yngre än stolphålet i rutan, då lagret täckte detta. Ovanpå fanns 
ett utfyllnadslager (37), som saknade fynd och i vilket tre syllstenar till ett hus och rester av en 
stenläggning vilade (fi g. 9). Två av syllstenarna var mätbara och toppen låg på +13,27 respektive 
+13,28 m öh. Stenläggningens topp låg på +13,19 - +13,21 m ö h och mellan stenarna låg sand. 
Ovanpå och under ett bärlager, fanns ett humöst raseringslager med lersjok och tegelkross samt 
fönster- och buteljglas av 1800-tals typ. 

I ruta 4:2 ovanpå utfyllnadslagret/odlingshorisonten fanns ett brandlager med mycket träkol 
samt en del tegelkross och obränd lera. I väster låg ett mycket tunt rött gruslager i botten och ett 
gult gruslager i toppen på lagret. Det senare kan vara en rest av ett sättsandslager till stenläggningen 
som frilades i ruta 4:1. Överst men under sättsandslagret fanns ett tjockt raseringslager (44) som 
innehöll keramik och fönsterglas som sannolikt kan dateras till tidigt 1800-tal. Detta lager tunnade 
ut mot öster. Möjligen är lager 36 i R4:1 och detta lager samtida.

I ruta 4:3 var lagren tunnare och fl er. Ett par sandlager var varvade med humösare lager. En 
del av dessa kan ha bildats vid regn och verkade inte medvetet påförda. En knadderstensläggning 
(56) bestående av mindre stenar var utlagda på +13,02-+13,05 m ö h. I schaktets norra sektion 
återfanns samma konstruktion med ett raseringslager ovanpå. Läggningen har antingen varit en 
hårdgörning av en öppen yta (gårdsplan) eller har möjligen ingått som golv i en ekonomibyggnad. 

 I den norra sektionen vid punkten 1087 fanns, under bärlagret ett cirka 0,40 meter tjockt brand-

Figur 9. Byggnadsrest i ruta 4:1. Skala 1:50.
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lager, som överlagrade grå humös sand med en del träkol (fi g. 10). Brandlagret innehöll kraftigt 
inslag av lerklining och träkol och en del obränd lera. Mellan 1090 och 1091 fanns det i västra 
delen av fyra lager under bärlager med en sammanlagd tjocklek av 0,36 meter. Ovanpå alven låg 
den, tidigare i texten nämnda, gråa humösa sanden. Ovanpå denna fanns beige lera (eventuellt 
golv) överlagrad av svart humös sand som tunnade ut mot öster. Överst låg brandlagret. 

Schakt 5
Schaktet var 3,2 meter långt och grävdes till alven i den nordöstra delen (fi g.11). Delar av den 
nordöstra schaktväggen dokumenterades. Alven bestod gul siltig, grusig sand och ovanpå denna, 
i den norra delen, fanns ett tunt lager, tolkat som en äldre markyta. Ovanpå fanns ett lerlager, an-
tagligen ett utjämningslager. Dessa lager föreföll avgrävda mot söder och ovanpå fanns tre olika 
utfyllnadslager med fynd från 1700-1900-tal. Lagergränserna var otydliga och möjligen kan de 
vara fyllningar i en större grop. Sydöst om sektionsutsnitt låg ett nedgrävt tegelrör (dränering). 
Överst fanns ett matjordslager. Inga anläggningar påträffades och inga fynd tillvaratogs. 

Schakt 6
Schaktet var 11,2 meter långt och grävdes till alven i den norra delen (fi g. 11). Delar av norra 
schaktväggen dokumenterades. Alven bestod av gul lera med småsten. Ovanpå fanns ett lager med 
mörkbrun humös lerig sand med en del inslag av bränd lera, träkol, obränd grå lera och småsten 
och som blev gråare mot öster. Sannolikt är det ett odlingslager. Det överlagrades av ett liknande 
lager med enbart inslag av bränd lera och träkol. Möjligen kan även detta lager vara ett odlingslager. 
Överst fanns ett bärlager. Inga anläggningar eller fynd påträffades.

Schakt 7
Schaktet, som var 7,9 meter långt och 1,4 meter brett, grävdes i östvästlig riktning och svängde 
av mot söder i den östra delen (fi g. 11). I norr togs lagren ner till alven, som bestod av gul lera 

Figur 10. Punkter i den norra sektionen som utvisar brandlagrets utbredning och övriga lagers läge. 
Skala 1:50.
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Figur 11. Schakt 5-8. Skala 1:200.

och småsten, vilket innebar att framträngande vatten i schaktets södra del inte rann undan. Den 
generella lagerbilden visar att det, under bärlagret, fanns ett 0,06 cm tjockt sandlager, som över-
lagrade grå lerig humös sand, möjligen en odlingshorisont. Lagren föll också kraftig mot öster. 
Inga anläggningar eller fynd påträffades. 

Schakt 8
Schaktet var 4,8 meter långt och 1,1 - 1,2 meter brett (fi g. 11). I öster grävdes lagren bort ner till 
alven bestående av gul lera som låg på +10,93 (norr) - +11,03 (söder). Under ett bärlager fanns ett 
tjockt gråsvart humöst sandlager med inslag av träkol och tegelbitar/tegelkross, som i sin tur vilade 
på alven. Lagret kan anses vara en utfyllnad i en fuktigare, låglänt del av undersökningsområdet. 
Inga anläggningar och fynd påträffades.
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Schakt 9
Ett 10,2 meter långt schakt grävdes i östvästlig riktning (fi g. 2 och 12). I söder togs lagren bort ner 
till alven på en bredd av 0,6 meter. Två rutor grävdes i den norra kulturlagerbänken och i ruta 9:1 
ritades en sektion. Ett avsnitt av den södra sektionen dokumenterades också.

Fyra stolphål var nedgrävda i den sanden. Sandens topp låg +12,8 m ö h i den södra sektionen 
och steg mot norr till +12,88 m ö h i den norra. I den södra sektionen fanns nedgrävningskanten 
till ytterligare ett stolphål. Fyllningen i 4228 var mer urlakad än i de övriga och alla stolphålen 
var fyndtomma. Det understa lagret (69) tolkades som en äldre odlingshorisont (bilaga 4). Spår 
av spadstick kunde urskiljas i alven inom ruta 9:1. Sannolikt har stolphålen varit nedgrävda från 
en högre nivå men odlingsfasen har utraderat nedgrävningskanterna högre upp. Stolphålen kan 
ha ingått i en eller fl era byggnader. Fynden i lagret bestod av en skärva efterreformatoriskt yngre 
rödgods från ett kökskärl, en spik, slagg och djurben.

Ovanpå odlingen var ett lerlager utbrett över ytan, det varierade i tjocklek (2-6 cm) och saknades 
på en mindre sträcka i södra sektionen. Ytan mot ovanliggande lager var ojämn och kan förklaras 
med att det ovanpå liggande lagret (67) utgjort ett nytt ett odlingslager som grävts om. Leran har 
antagligen varit en utfyllnad i området. I ruta 9:1 fanns en del inslag av tegelfl is i lerlagret. Fynden 

Figur 12. Schakt 9, rutor och stolphål. Skala 1:100.
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i odlingslagret var av 1700-talskaraktär och bestod av skärvor av yngre rödgods, fajans, fragment 
av en kritpipa, en tennsmälta, en spik och djurben.

Ovanpå detta lager fanns i söder stenar, rester efter en sentida husgrund, vilket saknades i norr. 
Det bör påpekas att på en karta från 1960 talet fi nns två mindre byggnader utritade i detta område 
(fi g. 13). Stenarna låg i ett humöst fyllningslager under gårdsplanens bärlager. I norr fanns det 
två lager mellan odlingslagret och bärlagret. Det översta bestod av matjord och det undre av en 
utfyllnad med lerfl äckar, tegelfl is och träkol.

Ruta 9:2 snabbgrävdes som en referensruta till 9:1 och uppvisade en likartad lagerbildning. 
Inga fynd togs tillvara.

Figur 13. Numera rivna byggnader som legat inom Hästen 2. Skala 1:200.
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Schakt 10
För att undvika skador i gräsmattan på fastigheten Hästen 2 handgrävdes en 1x1 meter stor ruta 
(fi g. 2). Under grästorven fanns ett 0,5 meter tjock matjordslager som var omblandat och innehöll 
sent 1700- och 1800-tals keramik, tegelkross, tegelrör och plastband. Inga anläggningar påträf-
fades och inga fynd togs tillvara. Lagret har antagligen i delar grävts om då ny matjord tillförts i 
samband med att gräsmattan anlades. 

Fynden
Fynd tillvaratogs från schakt 2, 4 och 9 (bilaga 2). Merparten var fynd från hushållet (keramik, 
glas), byggnaden (kakel, fönsterglas, spik), matavfall (djurben, som inte sparades), personliga ting 
(kritpipa) och hantverk (smälta, slagg). Keramiken och framför allt det yngre rödgodset domine-
rade, men även några fajansskärvor och en stengodsskärva av Westerwaldtyp fanns i materialet. 
Fyndmaterialet spänner över tiden 1600-tal-tidigt 1800-tal. 

Sammanfattning och diskussion
10 schakt av varierande längd grävdes inom kvarteret Hästen 2, 3 och 4. I den västra delen på den 
norra tomten (2) påträffades fem stolphål som ingått i en eller fl era byggnader. Åldern på dessa gick 
inte att fastställa i förundersökningen. En förmodad efterföljande odlingsfas som också efterläm-
nat spadstick i alven bör av fynden att döma ha ägt rum under 1600- och/eller 1700-tal. Odlingen 
har åtminstone tillfälligt avbrutits och en utfyllnad (ett lerlager) har förts ut över ytan. Därefter 
torde odlingen ha fortsatt då man fyllt upp med nya massor under 1700-talet. I öster föreföll den 
befi ntliga gräsmattan åtminstone delvis bestå av sentida ditforslad matjord.

På den mellersta tomten 3 fanns i väster lämningar efter två eller tre byggnadsfaser. I bot-
ten fanns en markyta som påförts humöst material för odling under 1600-tal och tidigt 1700-tal. 
Odlingen har avbrutits och en eller fl era stolpgrävda byggnader har uppförts och raserats under 
1700-talet. I väster fanns också rester efter ett lerlager, möjligen ett golv men det kan också vara en 
utfyllnad. I den västligaste delen fanns också en byggnad med syllstenar och en stenläggning. Ett 
raseringslager över stenarna innehöll fynd från 1800-talet. Möjligen kan en knadderstensläggning 
längre österut knytas till denna konstruktion, men det är inte entydigt då lagren i schakten mellan 
de två konstruktionerna var skadade av nedgrävningar. Ett brandlager i öster kan dock inte direkt 
kopplas till någon av konstruktionerna. I schakten i den östra delen av tomten saknas spår av äldre 
bebyggelse och här tyder lagren på odling.

På den södra tomten 4 var det påtagligt att delar av den västra delen var skadad av sentida 
byggnader, kablar och en cementbrunn. Mindre ytor av kulturlager var bevarade och även de äldsta 
lagren föreföll vara använda som odlingslager redan under 1600-talet. En stenkantad nedgrävning, 
möjligen en källare men utan golv har funnits här men antagligen att döma av de fynd som fanns 
i lagret som täckte nedgrävningen, lagts  igen under 1700-talet. Längre öster ut fi nns det tydliga 
indikationer på att denna tomt använts till odling. En makroskopisk analys av ett av lagren i schakt 
3 visar att utnyttjandet av markområdet kan ha inletts med åkerbruk som sedan övergått till mer 
en småskalig odling. Då endast ett lager innehöll fröer från båda odlingstyperna gör det dock svårt 
att avgöra när denna övergång skett.

Förundersökningsområdet kan karakteriseras på följande sätt. Bebyggelsen i kvarteret har, som 
idag, från 1600-talet primärt legat i den västra delen av tomterna och vänt sig mot Stortorget och 
Östertullsgatan men några gårdsbyggnader har sträckt sig in i förundersökningsområdet. Under 
det senaste århundradet har det under en period även stått hus utmed tomtgränsen mellan tomterna 
3 och 4 och i södra delen av Hästen 2. I den västra delen har också skador i form av grunder till 
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Figur 14. Schakten 1-10 och en ungefärlig gräns (streckmarkerad i grönt) mellan dominerande åker-/
trädgårdsmark i öster och äldre bebyggelselämningar i väster. Skala 1:100.



24

yngre byggnader och schakt för tele och avlopp påverkat och delvis förstört de äldre lämningarna 
inom Hästen 3 och 4. Det bör dock understrykas att de stolphål och mindre rännor som frilades i 
Hästen 3 var välbevarade. I Hästen 2 har de yngre byggnaderna inte skadat de understa lagren och 
stolphålen är också här välbevarade. 

Odling har förekommit framförallt i den östliga delen, men odlingshorisonterna är i allmänhet 
begränsade till ett eller möjligen två tydliga lager. Resultaten från ett makroprov i ett av de äldre 
lagren på tomten Hästen 3 tyder på två olika typer av markanvändning (åker och trädgårdsodling) 
med fl era faser. Det fi nns också lager i den västra delen som uppfattas som odlingshorisonter men 
där brukandet bryts av andra händelser, som t ex en markplanering eller hårdgörning av ytan. I 
en sådan horisont skulle det vara möjligt att fånga markanvändningen under en begränsad period 
och med ett mindre antal faser. 

I den västra delen av området fi nns det således möjlighet att besvara frågor kring gårdsbebyg-
gelsen som rör utseende, kontinuitet och funktion medan potentialen i den östra delen snarast lig-
ger i att mer extensivt fånga markindelning och markutnyttjande i åker- /trädgårdsmark (fi g. 14).
 

Referenser
Bjuggner, L. 2001. Östertullsgatans årsringar. Arkeologisk förundersökning 2001. Halland, Laholms 

stad, Östertullsgatan (delen Stortorget - Ryssgatan), Raä 19. Arkivrapport.
Ejwertz, A. 1961. Laholms historia. I. Kyrka och skola. Halmstad.
Hamilton, J., Heimdahl, J., Strucke, U. 2008: Två bebyggelsefaser med tillhörande odlingsmark I 

Färsna. UV Mitt, Rapport 2008:17.
Heimdahl, J. 2010: Barbariska trädgårdsmästare. Nya perspektiv på hortikulturen i Sverige fram 

till 1200-talets slut. Fornvännen 105: 265-280.
Håkansson, A. 2009. Kvarteret Hästen 4 och 5. Lämningar efter en handelsgård i Laholm. Arkeo-

logiska rapporter från Hallands länsmuseer 2009:4. Arkivrapport.
Håkansson, A. 2009b. StadsGis Laholm. En uppdatering av Medeltidsstaden 39. Projektrapport 

2009. Hallands, Laholms stad, Raä 19, 38 och 208. Kulturmiljö Halland. Arkivrapport.
Tilly, A. 1980. Arkeologisk undersökning i kvarteret Hästen 2, 1979. Hallands länsmuseers Upp-

dragsverksamhet. Arkivrapport.
Wasylikowa, K. 1986. Analysis of fossil fruits and seeds. I Berglund, B. E. (ed.): Handbook of 

Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley & Sons Ltd. 571-590.



25

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beslutsnr: 431-1338-10
Eget diarienummer:  2010-98
Uppdragsgivare:  Laholms kommun, Samhällsbyggnadskontoret
Utförandetid:  Perioden 4 – 21 oktober 2010
Personal:  Lena Bjuggner och Stina Tegnhed (arkeologer), Arne Gustavsson (gräv-

maskinist), Jens Heimdahl (kvartärgeolog, UV Mitt)
Koordinatsystem: Sweref 99 TM 
Höjdsystem: RH 2000
Läge:  Laholms stad, Hästen 2-4, Raä 19. Ekonomisk karta 042 4C 3g (042 36) 

NV, X= 6264845 och Y=379640 (Sweref 99 TM)
Undersökt:  91 meter schakt
Dokumentation:  Schakt, anläggningar, lager mättes in med totalstation. Intrasisunder-

sökning 201098F. Sektioner dokumenterades på millimeterpapper. 
Ritningarna har ritningsnummer HMAK 4358 och digitala fotografi er 
har fi lmnummer 2010-00088. Allt dokumentationsmaterial förvaras 
i Kulturmiljö Hallands arkiv, fynd är magasinerade på Länsmuseet i 
Halmstad.

Fynd:  Fynden har preliminärt åsatts HM 28 556:1-45
Datering:  Nyare tid (1600-1900-tal)



BILAGA  1 
Kontextlista



KONTEXTLISTA

HALLAND 
LAHOLM 
Kv HÄSTEN 2, 3, och 4 
Raä 19 

Arkeologisk förundersökning 2010 

AnläggningstypId Schakt Typ Längd Bredd Djup Anmärkning Fyllning

Stolphål1094 4          Ej undersökt --                                              

Stolphål1105 4          0,25 0,25 0,16             Grå humös sand med tegelkross i fyllningen.     

Stolphål1120 4          0,35 0,35 0,25             Grå humös sand med tegelbitar i fyllningen.     

Ränna   1133 4          0,1             Gråbrun humös sand                              

Ränna   4011 4          0,05             Gråbrun humös sand                              

Stolphål4079 4 Stenskott 0,21 0,21 0,1 2 stenar    Ej noterad                                      

Stolphål4212 9          0,3 0,25 0,18             Mörkgråbrun humös siltig sand med småsten       

Stolphål4222 9          0,2 0,15             Mörkbrungrå humös sand                          

Stolphål4228 9          0,2 0,2 0,15             Gråbrun humös siltig sand, urlakad              

Stolphål4238 9          0,2 0,2 0,13             Mörkgråbrun humös siltig sand, inslag av br lera



BILAGA  2
Fyndlista



REGISTERUPPGIFT   ARKEOLOGI 

FYNDLISTA  Upprättad,  datum  Sign 
 2011-02-01  LB 

Accessionsnr:   HM 28 556 Åtkomst:  Arkeologisk förundersökning        År: 2010 
Landskap:  Halland Socken: Laholms stad                Fastighet: Hästen 2, 3 och 4 
Fornlämningstyp: Kulturlager, stad Ekon kartan: 4C 3g (042 36) NV                Raä:  19 
Period: Nyare tid Koordinater: X=6264845    

                                                                    Y=379640 

Fynd
nr

Material Godstyp Kärltyp Kärldel Antal Fragmente-
ringsgrad

Fyndstatus Vikt  g Anmärkning Kontext ID

1 Keramik Yngre rödgods Fat/Skål  Buk               1 Fragment       14,6                       Ruta 2 lager 15       526

2 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               1 Fragment       10,8                       Ruta 2 lager 15       526

3 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               1 Fragment       0,6                       Ruta 2 lager 15       526

4 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               1 Fragment       2                       Ruta 2 lager 15       526

5 Keramik Yngre rödgods Kärl     Mynningsrand      1 Fragment       2 Spjälkad              Ruta 2 lager 15       526

6 Slagg                                          1 Fragment       10,4                       Ruta 2 lager 15       526

7 Järn                                           2 Defekt  Kastad 28,7  2 spikar             Ruta 2 lager 15       526

8 Glas                                           2 Fragment       1 Passglas m pålagd tråd Ruta 2 kontaktyta 
lager 18-19

9 Slagg                                          1 Fragment       24,7                       Ruta 2 lager 20       659

10 Keramik Yngre rödgods Kärl     Mynningsrand      1 Fragment       16,6                       Ruta 4:1 lager 39     4114

11 Keramik Westerwaldtyp Kärl     Buk               1 Fragment       6,5 Spjälkad              Ruta 4:2 lager 45     50022

12 Ben                 Butelj                     2 Fragment       2,5                       Ruta 4:2 lager 45     50022

13 Keramik              Skål     Mynningsrand      1 Fragment       1,9                       Stolphål  schakt 4    1105

14 Glas                         Buk               2 Fragment       4,9                       Stolphål  schakt 4    1105

15 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               1 Fragment       3                       Stolphål  schakt 4    1120
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Fynd
nr

Material Godstyp Kärltyp Kärldel Antal Fragmente-
ringsgrad

Fyndstatus Vikt  g Anmärkning Kontext ID

16 Keramik Yngre rödgods Fat/Skål  Buk               1 Fragment       11 Delvis spjälkad       Ruta 4:2 lager 44     50028

17 Glas                                           2 Fragment       2 Glaspest              Ruta 4:2 lager 44     50028

18 Keramik Yngre rödgods Kärl     Mynningsrand | Buk 1 Fragment       17,2                       Ruta 4:2 lager 47     1116

19 Keramik Yngre rödgods Skål     Mynningsrand | Buk 2 Fragment       18,5                       Ruta 4:2 lager 47     1116

20 Järn                                           1 Defekt  Kastad 21,2 Korroderad            Ruta 4:2 lager 47     1116

21 Keramik                                         1 Fragment       3,8 Skaft                 Stolphål schakt 4     1105

22 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk | Ben         2 Fragment       38,2                       Ruta 4:3 lager 61     50035

23 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               2 Fragment       5,7                       Ruta 4:3 lager 61     50035

24 Keramik Yngre rödgods Kärl     Botten            1 Fragment       3,3                       Ruta 4:3 lager 61     50035

25 Keramik                                         1 Fragment       14,7 Pärlstav              Ruta 4:3 lager 61     50035

26 Järn                                           2 Defekt  Kastad 95,7 Kraftig korroderade   Ruta 4:3 lager 61     50035

27 Keramik Yngre rödgods Fat/Skål  Buk               2 Fragment       11                       Ruta 9:1 lager 67     4248

28 Keramik Yngre rödgods Kärl     Mynningsrand      1 Fragment       3,6                       Ruta 9:1 lager 67     4248

29 Keramik Yngre rödgods Kärl                       1 Fragment       1,6 Spjälkad              Ruta 9:1 lager 67     4248

30 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               1 Fragment       2,9 Spjälkad              Ruta 9:1 lager 67     4248

31 Keramik Yngre rödgods Kärl     Mynningsrand      1 Fragment       6                       Ruta 9:1 lager 67     4248

32 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               1 Fragment       3,1                       Ruta 9:1 lager 67     4248

33 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               1 Fragment       1                       Ruta 9:1 lager 67     4248

34 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               2 Fragment       7,5 1 spjälkad            Ruta 9:1 lager 67     4248

35 Keramik Yngre rödgods Kärl                       1 Fragment       0,6 Spjälkad              Ruta 9:1 lager 67     4248

36 Keramik              Kärl     Buk               1 Fragment       1,5                       Ruta 9:1 lager 67     4248

37 Keramik                                         1 Fragment       0,7 Huvud                 Ruta 9:1 lager 67     4248
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Fynd
nr

Material Godstyp Kärltyp Kärldel Antal Fragmente-
ringsgrad

Fyndstatus Vikt  g Anmärkning Kontext ID

38 Keramik                                         1 Fragment       1,1 Skaft                 Ruta 9:1 lager 67     4248

39 Bly                                            1 Fragment       19,9                       Ruta 9:1 lager 67     4248

40 Järn                                           1 Defekt  Kastad 13 Korroderad            Ruta 9:1 lager 67     4248

41 Ben                                            Fragment Kastad 50,5                       Ruta 9:1 lager 67     4248

42 Keramik Yngre rödgods Kärl     Buk               1 Fragment       1,7                       Ruta 9:1 lager 69     4259

43 Järn                                           1 Fragment Kastad 9,7 Korroderad            Ruta 9:1 lager 69     4259

44 Slagg                                          1 Fragment       25,3                       Ruta 9:1 lager 69     4259

45 Ben                                            Fragment Kastad 9,5                       Ruta 9:1 lager 69     4259
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BILAGA 3
Fotolista



FOTOLISTA 
Digitala foto 
 
2010-00088 
  
HALLAND                                                                    
LAHOLM                                                                                  
Kv HÄSTEN  2, 3 och 4   
RAÄ nr 19                                                                                            Siffror inom parentes      
                                                                                                                är ID i Intrasisprojekt 
Arkeologisk förundersökning 2010 

Filmnummer Motiv Mot Fotodatum Fotograf

2010-00088-01 Botten (sticka) på nedgrävning i schakt 2 Väst    2010-10-04 Lena Bjuggner

2010-00088-02 Schakt 2 (280) med nedgrävd grundsten (292) Väst    2010-10-04 Lena Bjuggner

2010-00088-03 Sektion 3 (350) i schakt 3 (340) Nordost 2010-10-05 Lena Bjuggner

2010-00088-04 Detalj av sektion 3 (350), 1,8-2,5 mÖ        Nordost 2010-10-05 Lena Bjuggner

2010-00088-05 Sektion 3 (350) i schakt 3 Nordväst 2010-10-05 Lena Bjuggner

2010-00088-06 Sektion 2 (322) i schakt 2 (280) Syd     2010-10-06 Lena Bjuggner

2010-00088-07 Sektion 2 (322), längre mot öster Syd     2010-10-06 Lena Bjuggner

2010-00088-08 Schakt 2 (280) med nedgrävning och grund 292 Syd     2010-10-06 Lena Bjuggner

2010-00088-09 Översikt schakt 2 (280)                      Ost     2010-10-06 Lena Bjuggner

2010-00088-10 Schakt 2, plan 9 (544).                      Syd     2010-10-06 Lena Bjuggner

2010-00088-11 Syllstenar och stenläggning i ruta 4:1       Väst    2010-10-12 Stina Tegnhed

2010-00088-12 Syllstenar och stenläggning i ruta 4:1       Ost     2010-10-13 Stina Tegnhed

2010-00088-13 Sektion (791) i schakt 5                     Nordost 2010-10-13 Lena Bjuggner

2010-00088-14 Sektion (2000) i ruta 4:2                    Syd     2010-10-14 Lena Bjuggner

2010-00088-15 Sektion (4009) i ruta 4:3                    Syd     2010-10-15 Lena Bjuggner

2010-00088-16 Arbetsbild, Stina mäter i schakt 4           Väst    2010-10-18 Lena Bjuggner

2010-00088-17 Översikt, lager 4036 mellan ruta 4:2 och 4:3 Sydväst 2010-10-18 Lena Bjuggner

2010-00088-18 Översikt, lager 4036 mellan ruta 4:2 och 4:3 Nordost 2010-10-18 Lena Bjuggner

2010-00088-19 Stolphål 4079 i ruta 4:1                     Syd     2010-10-18 Lena Bjuggner

2010-00088-20 Stolphål 4079 och syllstenar i ruta 4:1      Syd     2010-10-18 Lena Bjuggner

2010-00088-21 Sektion i ruta 4:1                           Syd     2010-10-18 Lena Bjuggner

2010-00088-22 Sektion (4252) i schakt 9 Syd     2010-10-19 Lena Bjuggner

2010-00088-23 Ruta 9:1, botten med spadstick               Sydväst 2010-10-19 Lena Bjuggner

2010-00088-24 Sektion (4263) i ruta 9:1 Nordost 2010-10-19 Lena Bjuggner



BILAGA  4
Ritningsförteckning
Ritningar



HMAK  4358

HALLAND
LAHOLM
Kvarteret HÄSTEN 2, 3 och 4
RAÄ 19
Arkeologisk förundersökning 2010

HMAK-nr Motiv Skala

Renritade ritningar

4358:1 Schaktplan, schakt 1-10 1:500

4358:2 Schaktplan med sektionerna 1:500

4358:3 Plan över schakt 1 och 2 1:100

4358:4 Plan schakt 3 1:50

4358:5 Plan schakt 4, grävda rutor 1:100

4358:6 Plan schakt 4, stolphål och rännor 1:50

4358:7 Plan ruta 4:1 1:50

4358:8 Plan schakt 4 norr sektionen 1:50

4358:9 Plan schakt 5-8 1:200

4358:10 Plan schakt 9 1:100

4358:11 Sektion schakt 2 1:20

4358:12 Sektion schakt 3 1:20

4358:13 Sektion ruta 4:1, 4:2, 4:3 1:20

4358:14 Sektion schakt 9 och ruta 9:1 1:20

Fältritningar

4358:15 Schakt 1, sektion 1. Kv Hästen 3 och 4 1:20

4358:16 Schakt 2, sektion 2. Kv Hästen 4 1:20

4358:17 Schakt 3, sektion 3 mot norr. Kv Hästen 3 1:20

4358:18 Schakt 4, sektion 4, ruta 4, stolphål 4079. Kv Hästen 3 1:20

4358:19 Schakt 4, sektioner ruta 4:2 och 4:3, ränna 1133. Kv Hästen 3 1:20

4358:20 Schakt 4, planer ruta 4:2 och 4:3. Sektion stolphål 1120. Kv Hästen 3 1:20

4358:21 Schakt 5, 6, 7, och 8. Sektioner schakt 5, 6 och 7. Kv Hästen 3 1:20

4358:22 Schakt 9, sektion ruta 9:1. Kv Hästen 2 1:20

4358:23 Schakt 9 i profil. Schakt 10. Kv Hästen 2 1:20
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10. Bärlager. Grus och sand.
11. Utfyllnad. Sand med humusfläckar.
12. Fyllning i recent nedgrävning. Sand och humus.
13. Fyllning i nedgrävning. Humus och sand. 
14. Fyllning i nedgrävning, äldre än 3 och 4. Humus och sand.
15. Utfyllnad. Något lerig brun sandig humus, med en hel del inslag av 
      bränd lera, tegelkross  och träkol.
16. Gul sand.
17. Gul sand och lerinslag.
18. Äldre markyta? Svart humus med en del bränd lera och träkol.
19. Beige lera.
20. Odlingshorisont? Grå grusig humös lerig sand med inslag av träkol.
21. Fyllning i källare bestående av lera blandat med sand i skikt. 
      Mot botten cm-tjocka lager brunsvarta humösa linser blandade med leran. 
22. Geologiskt bildat lager (alv). Gul grusig sand som övergår i gulbeige lera mot öster.
23. Stenskoning.
24. Utfallen sten.
25. Blålera.
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HALLAND
LAHOLM
Kv HÄSTEN 2, 3 och 4
RAÄ 19
Arkeologisk förundersökning 
Sektion  schakt 2
Skala 1:20
Uppmätt av Lena Bjuggner
Oktober 2010

HMAK 4358:11



26. Bärlager. Grus
27. Markduk.
28. Bärlager. Grus och småsten.
29. Stolphål med fyllning av mörkbrun lerig humös sand med en del inslag av tegelkross.
30. Mörkbrun, lerig humös sand med en del inslag av grå lerfläckar. 
31. Odlingshorisont (odlingslager), inte helt homogent. Brungrå lerig humös sand med 
      något inslag av tegelkross, bränd lera och träkol.
32. Äldre markyta? Mörkbrun lerig humös sand med enstaka inslag av träkol.
33. Geologiskt bildat lager (alv). Brun lera.
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HMAK 4358:12

HALLAND
LAHOLM
Kv HÄSTEN 2, 3 och 4
RAÄ 19
Arkeologisk förundersökning 
Sektion schakt 3 
Skala 1:20
Uppmätt av Lena Bjuggner
Oktober 2010



34. Sten, grus och kullersten.
35. Bärlager. Sand.
36. Brunt siltlager med lersjok och tegelkross.
37. Raseringslager. Gråbrun silt, betydande inslag av 
      tegelkross, träkol och bränd lera, lerkluttar och sand.
38. Golv? Lera
39. Odlingshorisont? Brungrå silt med inslag av tegelkross,
      träkol och obränd lera.
40. Äldre markyta? Mörkgrå humös siltig sand.
41. Geologiskt bildat lager (alv). Beige lera.
42. Syllsten.

43. Bärlager. Grus.
44. Raseringslager. Tegel, lertegel och sten blandad 
      med sandig humus, träkol och bränd lera. 
      Möjligen samma som 37.
45. Gult grus.
46. Gråsvart humös med kraftigt inslag av träkol och 
      småsten, en del tegelkross och obränd lera.
47. Brungrå humös sand med inslag av träkol och 
      småsten samt enstaka obrända lerfläckar. 
48. Äldre markyta. Gråsvart humös sand.
49. Stolphål eller grop. Kletig gråbrun humös sand 
      med inslag av träkol.
50. Nedgrävning för stolpe med fyllning av mörkbrun 
      humös sand.
51. Rött grus.

52. Matjord.
53. Bärlager. Vitgul grov sand
54. Brun lerig sandig humus med en hel del inslag
      av lerklining, obränd lera och träkol.
55. Gulvit sand.
56. Knadderstensläggning med en mycket tunt lager 
      humus avsatt ovanpå.
57. Mörkbrun humös sand med en hel del inslag av
      träkol, enstaka inslag av tegelbitar.
58. Gul grov sand.
59. Brun humös sand med en del inslag av träkol.
60. Vitgul sand.
61. Odlingshorisont? Gråbrun humös sand med en del
      inslag av träkol, enstaka inslag av bränd lera.
62. Geologiskt bildat lager (alv). Gulbrun grusig sand.
63. Brunt grus.
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HALLAND
LAHOLM
Kv HÄSTEN 2, 3 och 4
RAÄ 19
Arkeologisk förundersökning 
Sektion schakt 4 
Skala 1:20
Uppmätt av Lena Bjuggner
Oktober 2010

HMAK 4358:13
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71. Mörkgrå humös sandig silt med inslag av tegelkross, träkol och stenar.
72. Gråbrun sandig humös silt, enstaka inslag av bränd lera och sand.
73. Utfyllnad. Grå lera.
74. Stolphål med fyllning av mörkbrungrå humös sand.
75. Stolphål med fyllning av mörkbrun humös sand. Påminner om 6. 
      Ej optimalt djup ritat då det fortsätter in i sektionsväggen.

64. Bärlager. Grus, sand och småsten.
65. Matjord. Mörkbrun sandig humus med inslag av bränd lera.
66. Utfyllnad. Gråbrun humös sand med inslag av tegelflis, 
      lerfläckar och träkol.
67. Odlingshorisont? Mörkbrun sandig humus med inslag av tegelkross 
      och träkol. Mot botten uppblandad med underliggande lager
68. Påförd grå lera med inslag av tegelkross.
69. Odlingshorisont? Gråbrun-brun sandig humus med en del småsten. 
      Inslag av träkol i den norra sektionen.
70. Geologiskt bildat lager. Gulbrun sand med småsten.
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Schakt 9 Ruta 9:1
Mot norrMot söder
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HALLAND
LAHOLM
Kv HÄSTEN 2, 3 och 4
RAÄ 19
Arkeologisk förundersökning 
Sektion schakt 9
Sektion ruta 9:1 
Skala 1:20
Uppmätt av Lena Bjuggner
Oktober 2010
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