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Figur 1. Karta över Skåne med
Höganäs kommun markerat med
blå färg och Viken med svart
fylld cirkel.

Figur 2. Karta över del av Viken
med platsen för undersökningen
markerad med röd fylld cirkel.
Skala 1:2000.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att man planerade anlägga en pool inom fastigheten Utkiken 1
inom Vikens historiska bytomt, beslutade länsstyrelsen i Skåne om en arkeologisk
förundersökning i form av en schaktningsövervakning.
Fastigheten Utkiken 1 ligger i nordvästra utkanten av Vikens historiska byläge
och enligt en geometrisk avmätning från 1737 har det legat en gård i denna del av
byn.
Schaktningen genomfördes med hjullastare vilket inte var optimalt för den arkeologiska insatsen. Hjullastaren banade av jorden skiktvis och för att rensa upp ytan
strax ovan underlaget så vinklades skopan 90 grader och maskinen backade och
drog skopan efter sig. Förfarandet kompletterades med handrensning.
Överst fanns ett påfört lager om ca 0,5–0,6 meter. Vilket innehöll moderna fynd
i form av tegel, fönsterglas, porslin m.m. och var uppblandat med morän. Det påförda lagret härrör möjligen från när man byggde det befintliga huset. Under detta
lager vidtog ett 0,1–0,2 meter tjockt lager med gråsvart sand, vilket är den ursprungliga markhorisonten och under detta lager kom sand. I den ursprungliga markhorisonten påträffades endast tre fynd bestående av ett svallat flintavslag, en del till en
trefotsgryta och en bit yngre rödgods med glasyr på båda sidor.
Inga anläggningar eller kulturlager framkom.

Figur 3. Schaktplan som visar
det undersökta schaktets läge.
Skala 1:500.
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