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Figur 1. Karta över Skåne med 
Helsingborgs kommun markerat 
med grå färg och Allerums 
socken med blått. 

Figur 2. Del av Fastighetskartan 
med platsen för undersökningen 
markerad med blå punkt.    
© Lantmäteriet. 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att man planerade lägga nya vatten- och elledningar samt fiber 
inom Hjälmshults kungsgård som är registrerad som fornlämning (Allerum 163:1), 
beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk undersökning i form av en 
schaktningsövervakning. 

Sammanlagt övervakades drygt 40 m schakt med en bredd av ca 0,4–0,5 m och ett 
djup av ca 1 m. Inmätningen gjordes med en RTK-GNSS. 

I den västligaste delen av schaktet framkom rester efter en yngre byggnad med en 
mindre källare byggd av gråsten med fynd av 1800-tals keramik. I övrigt påträffades 
två stolphål och två gropar. Groparna upptäcktes i schaktväggen. Den ena gropen var 
ca 0,2–0,3 m djup och den andra ca 0,4 m djup (anl. 1). Öster om huset med källare 
framkom i botten av schaktet en mörkt kulturlagerliknande lager med en tjocklek av 
lite drygt 0,1 m. I den djupare av groparna (anl. 1) påträffades en bit förhistorisk 
keramik, möjligen AIV-gods. Inne på kungsgårdens gårdsplan framkom en vällagd 
stenläggning och en äldre vattenledning. För att minimera ingreppet i fornlämningen 
valda man att lägga de nya ledningarna i det gamla schaktet. Denna del av 
schaktningen övervakades inte. 
 

Referenser 

Kartmaterial 
Fastighetskartan 

Figur 3. Schaktets läge i 
förhållande till byggnaderna 
på Hjälmshults kungsgård. 

Figur 4. Schaktet med 
framkomna anläggningar och 
strukturer. Stolphålen är 
markerade med svart och 
groparna med brunt. 
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