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Figur 1. Karta över Skåne med Båstads 
kommun markerat med blå färg. 

Figur 2. Del av fastighetskartan över 
Båstad. Undersökningsområdet är 
markerat med rött och fornlämningar 
med blått. 
© Lantmäteriet 
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Inledning 

Med anledning av att Båstads kommun planera förtäta bebyggelsen inom fastigheten 
Båstad 109:2, beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk utredning.  

Syfte och metod 

Syftet med en arkeologisk utredning var att ta reda på om fornlämningar berörs av den 
planerade exploateringen. Utredningen skulle preliminärt avgränsa nyupptäckta forn-
lämningar inom utredningsområdet. 

Den arkeologiska utredningen har genomförts i form av sökschaktning med gräv-
maskin. Med beaktande av att det inom området kan finnas gravar har anläggningar 
som bedömts utifrån form och fyllning kunna vara brandgravar, undersökts med me-
talldetektor. Schakt och anläggningar har mätts in med en RTK-GNSS. 

I samband med framtagandet av undersökningsplan har kart- och arkivstudier ge-
nomförts. 

Topografi och fornlämningsmiljö 

Undersökningsområdet ligger i södra delen av Båstads tätort i Örebäckens dalgång och 
i västra kanten av Hallandsåsen, omfattande ett område om ca 20 000 m2 Undersök-
ningsområdet utgörs av grönområden i form av gräsmattor omgärdat av villabebyg-
gelse. Underlaget varierade från sand till i stort sett endast sten och berg. 

Det förekommer få registrerade fornlämningar i närområdet vilket troligen beror 
på att bebyggelsen uppförts utan föregående arkeologiska undersökningar vilket inne-
bär att kunskapsläget är ytterst begränsat. Det finns en fornlämning (Övrig kulturhi-
storisk lämning) registrerad inom undersökningsområdet, en Hög? (L1988:9182). En-
ligt uppgifter från ortsbefolkningen ska man ha byggt ett vattentorn på en gravhög. 
Fornlämningen har bedömts som mycket osäker. Läget på en sluttning ned mot kusten 
vid Båstad är dock ett bra läge för en gravhög. Väster om undersökningsområdet ge-
nomfördes två undersökningar under 1975 (L1988:9913). Endast en grop daterad till 
historisk tid undersöktes. I övrigt framkom inget. Ca 300 m söder om undersöknings-
området finns två boplatser registrerade, L1988:9990 och L1987:3908 (figur 2; 
Fornsök). 

Figur 3. Schaktplan med 
undersökningsområde, samtliga 
schakt och de påträffade 
boplatsområdena. 
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Undersökningsresultat 

Inom det 20 000 m2 stora utredningsområdet upptogs med grävmaskin 23 schakt med 
en sammanlagd yta av 880 m2 vilket utgör ca 4,4 % av undersökningsområdet. Schak-
tens placering styrdes av var Båstad kommun planerar uppföra husen och i mindre 
omfattning inom ytor som kommer att utgöra grönområden. Genom en stor del av 
undersökningsområdet ligger en gasledning som fungerat som en nordlig gräns för 
sökschakten.  

Det framkom sammanlagt 16 stolphål, 11 härdar, 7 gropar och 4 kokgropar. I denna 
klassificering definieras kokgrop som en anläggning med skörbränd sten men som man 
inte har eldat i. Samtliga härdar utom den i S14 innehöll skörbränd sten. I fyndväg 
påträffades 4 flintavslag och en liten bit förhistorisk keramik. Inga fynd tillvaratogs. 
Anläggningarna framkom huvudsakligen inom två områden som troligen utgör res-
terna efter boplatser, boplatsområde 1–2. De få fynden av bearbetad flinta 

Figur 4. Figuren visar 
boplatsområde 1 (L2022:1888). 
Den grönmarkerade anläggningen 
längst i norr utgjordes av enbart 
skörbränd sten. 
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(boplatsområde 1) samt förekomsten av skörbränd sten indikerar att det kan röra sig 
om lämningar från yngre bronsålder–äldre järnålder. Framför allt inom boplatsområde 
1 förekom mycket skörbränd sten i matjorden.  

Den västligaste delen av undersökningsområdet, väster om Örebäcken, visade sig 
bestå av påförda massor och en mycket hög grundvattennivå som omöjliggjorde söks-
chaktning. Redan på ett djup av 0,6–0,7 m började schakten vattenfyllas. Sannolikheten 
att det kan förekomma fornlämningar under de påförda massorna får anses mycket 
liten. I de två schakten S1 och S2 framkom endast en härd i norra schaktkanten av S1. 
I den västligaste delen av S11 och i schakten S12–14 utgjordes underlaget av i stort sett 
bara sten och berg. Det var som att schakta i ett stenröse. 

Utvärdering 

Inom utredningsområdet har två boplatsområden eller aktivitetsområden påträffats. 
De fåtaliga flintavslagen och förekomsten av kokgropar och mycket skörbränd sten 
kan tolkas som att de härrör från yngre bronsålder eller äldre järnålder. 

Boplatsområde 1 (L2022:1888) domineras av härdar och kokgropar medan boplats-
område 2 (L2022:1889) huvudsakligen består av stolphål. Boplatsområde 1 har troligen 
en utbredning som sträcker sig österut under den gamla banvallen. Matjorden inom 
boplatsområde 1 var markant mörkare vilket kan vara ett resultat av ett sönderplöjt 
kulturlager eller sönderplöjda härdar. Boplatsområde 2 kan ha en vidare utbredning år 
norr men där ligger ett ledningsstråk med gas och fiber. 

 
 

Referenser 

Kartmaterial 
Fastighetskartan 

Internetreferenser 
Fornsök 

Figur 5. Figuren visar 
boplatsområde 2 (L2022:1889).  
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Arkivmaterial i form av shp-fil, digitala foton och rapportoriginal förva-
ras på Lunds universitets historiska museum 
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