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Figur 1. Karta över Skåne med 
Hässleholms kommun markerat 
med grå färg, Stoby socken med blå 
färg och Ballingslöv med svart 
prick. 

Figur 2. Del av fastighetskartan över 
Ballingslöv med undersökningsom-
rådet markerat med rött.                   
© Lantmäteriet 



 

SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2018:7	 5 

Undersökningens bakgrund och resultat 

Hässleholms kommun har begärt att få en arkeologisk utredning utförd inom 
fastigheten Ballingslöv 2:20 med anledning av att området ska detaljplaneläggas som 
industriområde. 

Den arkeologiska utredningen har föregåtts av kart- och arkivstudier i samband 
med framtagandet av undersökningsplanen. Fältarbetet genomfördes i form av 
sökschaktning med grävmaskin där schakten lades inom ytor som bedömdes vara 
goda boplatslägen samt kring de i FMIS registrerade lösfynden i form av 1 huggen 
spetsnackig flintyxa, 1 huggen tunnackig flintyxa samt 2 retuscherade spån (Stoby 
139:1–2). Schakthögarna inventerades systematiskt i syfte att finna flintavslag. Ett 
antal djupschakt upptogs ned mot de låglänta partierna utan att översedimenterade 
lager påträffades. 

Per Persson (Stoby 139:2) som påträffade yxorna beskrev att de framkom inom 
det steniga partiet på högsta delen av höjden (Persson muntl.). Kring fornlämning 
Stoby 139:2 drogs schakten något tätare och schakthögar liksom kvarvarande jord 
mellan och intill jordfasta stenar undersöktes extra noggrant, dock utan att några fynd 
påträffades. Det i FMIS registrerade fyndet av yxor och retuscherade spån torde inte 
härröra från en boplats då det i så fall rimligen borde ha påträffats betydligt fler 
avslag en de två brända avslagen. Ett av de brända avslagen påträffades dessutom ca 
110 m sydväst om Stoby 139:2. 

De påträffade lämningarna är få och utspridda över ett stort område. Karaktären 
på lämningarna är av sådan art att fortsatta arkeologiska insatser inte skulle leda till 
någon ny meningsfull kunskap. 
 
 

Projektorganisation och kvalitetssäkring 

Skånearkeologi är ett företag som grundades 2013 med inriktning på arkeologisk 
uppdragsverksamhet. Företaget leds av Fil.lic. Per Sarnäs med mångårig erfarenhet av 
arkeologisk uppdragsverksamhet mest i Skåne men även i Småland.  

Per Sarnäs är projektledare och ansvarig för projektets genomförande och 
vetenskapliga kvalitet, samt kontakter med Länsstyrelse och uppdragsgivare. 
 

Figur 3. Foto över de tre 
schakt som upptogs intill 
Stoby 139:2. Foto från 
nordost. 
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Figur 4. Schaktplan med 
samtliga utredningsschakt, 
fynd och anläggningar. 
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