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Figur   1.   Karta   över   Skåne   med   
Kristianstads    kommun    markerat    med 
grått och platsen för undersökningen med 
röd prick. 

Figur 2. Del av fastighetskartan över 
Härnestad.       Undersökningens läge är 
markerat med röd prick.   Fornlämningarna  
är  markerade  med  blå  linje.  
©Lantmäteriet 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av att sökanden behövde anlägga en ny infiltrationsbädd inom fastig-
heten Härnestad 13:7 som ligger inom en känd fornlämning (L1990:4453 Boplats), be-
slutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk undersökning i form av en schaktnings-
övervakning. 

Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera-
fornlämningen. 

Härnestadgård blev föremål för en arkeologisk forskningsundersökning 1984 inom 
ett forskningsprojekt som initierades av Johan Callmer, i syfte att studera den äldre 
bebyggelseutvecklingen på Kristianstadsslätten. Under hösten 1984 genomfördes 
undersökningen av Härnestadgård under ledning av Bertil Helgesson. År 1988 genom-
fördes en kompletterande undersökning av en brunn som hade delundersökts 1984. 
Forskningsundersökningen genomfördes huvudsakligen inom Härnestads bytomt 
(L1990:3864) men undersökningen sträckte sig något in i fornlämningen L1990:4453 
(Nilsson & Hedlund 2010; Nilsson & Hedlund 2011). 

Ca 46 m2 schakt upptogs med grävmaskin. I schaktet förekom nedgrävningar för 
den äldre avloppsanläggningen vilket omfattade drygt 8 m2. I övrigt framkom två gro-
par och tre stolphål. Det förekom kulturlager längs hela det smala schaktet och i den 
östra delen av den runda delen av schaktet. I den södra större utvidgningen av schaktet 
saknades kulturlager men små fläckar indikerar att det kan ha funnits kulturlager även 
här men att det plöjts sönder. Matjordslagret var kraftigt och varierade mellan 0,5 och 
0,7 m.  

Anläggningarna liksom delar av kulturlagret undersöktes med metalldetektor. 
Schakt och anläggningar mättes in med en RTK-GNSS. Sektionen ritades manuellt i 
skala 1:20. 

Båda groparna undersöktes. I den södra gropen (anl. 2) framkom några ben och 
tänder från djur. Den norra gropen (anl. 1) kunde endast dokumenteras med foto då 
schaktet var för smalt för att kunna arbete i. I övrigt påträffades inga fynd varken i 
anläggningarna, kulturlagret eller bland schaktmassorna.  
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Figur 3. Planritning som visar 
schaktet och framkomna 
anläggningar. 
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