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Figur 1. Karta över Skåne med
Kristianstads kommun markerat
med grå färg och Linderöds
socken med blått.

Figur 2. Del av fastighetskartan
med fastigheten Linderöd 6:149
markerat
med
röd
färg.
© Lantmäteriet.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av ett planerat husbygge inom Linderöds medeltida och historiska
bytomt, fornlämning Linderöd 38:1, beslutade Länsstyrelsen om en översiktlig
arkeologisk förundersökning.
Det planerade huset kommer att uppföras på platsen för en av gårdarna i
Linderöds by, enligt Laga skifteskartan från 1836. Enligt fastighetsägaren, Roland
Persson, ska det under 1930–40-talet ha stått baracker för skogsarbetare på platsen
(Persson muntl.).
Ett 11 x 2,5 m stort schakt upptogs med traktorgrävare inom det planerade husets
utsträckning. Inmätningen gjordes med en RTK-GNSS.
I östra delen av schaktet framkom rester efter en stenläggning och en liten grop
med fynd av yngre rödgods. I övrigt påträffades några lösfynd av yngre rödgods som
troligen är 1700-tal eller yngre och möjligen en liten skärva av äldre rödgods. Godset
hade mer karaktären av yngre rödgods men hade glasyren på utsidan. I västra delen
av schaktet framkom en knuta av sydvästskånsk flinta med avspaltningsärr. Inga fynd
tillvaratogs.
Rester efter barackerna framkom i form av nedgrävda betongplintar och fynd av
glas och porslin. Det förekom även ett par gropar med sprängd/kluven sten i.
Figur 3. Schaktet läge inom
fastigheten. I schaktets östra
del framkom rester av en
stenläggning (grå färg) och en
mindre grop (svart) i vilken
det framkom en keramikskärva av yngre rödgods.
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