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Arkeologiska undersökningar görs i tre etapper: utredning, förunder
sökningar och undersökning. Processen syftar i första hand till att 
bevara fornlämningarna, vilket är grundtanken i kulturmiljölagen 
(KML). Arkeologisk utredning görs i två steg: steg 1 (AU1) innebär 
att tillgänglig kunskap i form av inventeringar och äldre undersök
ningar sammanställs och att en inventering görs i fält, i syfte att loka
lisera fornlämningar. Steg 2 utgör den särskilda utredningen (AU2) 
där sökschaktsgrävning utförs. Om det då konstateras förekomst 
av dolda fornlämningar så är en arkeologisk förundersökning (FU) 
 nästa steg i processen.

Om fornlämningen efter förundersökning bedöms vara  välbevarad 
och ha vetenskaplig potential görs en arkeologisk undersökning. 
De första etapperna, arkeologisk utredning (AU) och förundersök
ning (FU) utgör ett beslutsunderlag till Länsstyrelsen inför pröv
ning av tillstånd till ingrepp i fornlämning i form av en arkeologisk 
undersökning.

Mer information om den uppdragsarkeologiska  processen finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida:  
(http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologifornlamningarochfynd/
denuppdragsarkeologiskaprocessen/).

Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 10–14§§ i Kulturmiljölagen 
(KML) och av föreskrifter.
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Figur 1. Läget för utredningen markerat på utdrag ur GSD-Terrängkartan (skala 1:50 000),  
och Sverigekartan.
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Sammanfattning
En arkeologisk utredning steg 2 har utförts inom fastigheterna 
Kvidinge 1:14, och 1:21 samt del av Seretsehus 1:1, i Kvidinge socken, 
Skåne. Exploateringsområdet omfattar 156 000 kvadratmeter, varav 
fyra utredningsobjekt om sammanlagt 107 500 kvadratmeter tidigare 
valts ut vid en arkeologisk utredning steg 1 (Knarrström 2018).

Utredningen ägde rum i form av sökschaktsgrävning kombinerat 
med metalldetektering. Totalt grävdes 40 schakt med en sammanlagd 
yta av 2 700 kvadratmeter. Under matjorden påträffades 243 anlägg
ningar av vilka 22 var diken (av såväl recent som mer ålderdomlig 
typ), 44 gropar, 23 härdar, tre lager, fem rännor, 145 stolphål samt 
en recent störning. Inga fynd tillvaratogs men slagen flinta iakttogs i 
matjorden inom stora delar av utredningsområdet. 

Anläggningarna fördelar sig på en gårdstomt (fornlämning 
2019:19) samt tre förhistoriska boplatser (fornlämning 2019:20, 
2019:187 och 2019:188). Gården torde, utifrån tillgängligt kartmate
rial samt iakttagelser av keramik i påträffade lager, sannolikt vara 
anlagd någon gång mellan år 1812 och 1861. Boplatserna kan i nuläget 
inte dateras närmre än till förhistorisk tid, men ett eventuellt grophus 
inom fornlämning 2019:20 antyder att delar av lämningarna skulle 
kunna vara från yngre järnålder/vikingatid.

Inledning
Åstorps kommun ska ta fram ett planprogram, avseende ett cirka 
156 000 kvadratmeter stort område i norra delen av Kvidinge. Under 
våren 2018 genomfördes en arkeologisk utredning steg 1, som pekade 
ut fyra delområden (A–D) som aktuella för fortsatt antikvarisk 
övervakning (Knarrström 2018). Sammanlagt omfattar de 107 500 
kvadratmeter. 

På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne har Arkeologerna, Statens 
historiska museer, utfört en arkeologisk utredning steg 2 inom dessa 
delområden. Utredningen ägde rum hösten 2018 och bekostades av 
Åstorps kommun. Ansvarig för utredning och rapport var Tyra Ericson.

Antikvarisk och topografisk bakgrund
Kvidinge ligger på en sandig slätt mellan Söderåsen i söder och 
Rönne å i norr och öster. Utredningsområdet ligger söder om Goen
torpsbäcken och naturskyddsområdet Prästaskogen, och norr om 
järnvägen och större delen av samhället. Kvidinge kyrka ligger direkt 
öster om utredningsområdet. Detta brukas idag som åker. Mindre 
höjdskillnader finns inom området.
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Figur 2. Utredningsområdena A–D (lila markering) och närbelägna fornlämningar (enligt FMIS) 
markerade på utdrag ur GSD-Fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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Tidigare kända fornlämningar i visar att Kvidingetrakten varit befol
kad från äldre stenålder och framåt. Det finns bevarade gravhögar 
från bronsåldern och, uppåt Söderåsen, stensättningar och andra 
gravmonument från järnåldern. Kvidinge kyrka är belägen en kilo
meter nordväst om den kända bytomten, vilket eventuellt kan ha sam
band med Tomarps kungsgård, som i sin tur ligger en dryg kilometer 
nordöst om kyrkan. Det är dock inte omöjligt att en bebyggelse från 
vikingatid eller tidig medeltid kan sökas närmare kyrkan.

Flertalet av de arkeologiska undersökningar som utförts har haft 
samband med grustäkt inom det så kallade Kvidingefältet, i närheten 
av Maglaby sydöst om Kvidinge samhälle. Såvitt känt har inga arkeo
logiska undersökningar utförts i samband med samhällets utbyggnad.

Den arkeologiska utredningen steg 1 inom det aktuella utrednings
området utfördes våren 2018 av Annika Knarrström, Arkeologerna 
(Knarrström 2018). Vid fältinventeringen påträffades raseringsmate
rial och föremålsfynd från en från äldre kartor känd bebyggelseenhet 
inom område A, liksom flintavslag och ett flintspån. Inom delområde 
B påträffades flintavslag, flintspån, kvarts, yngre rödgods och fajans 
och inom delområde C påträffades ett litet skifferbryne, som erinrar 
om liknande fynd som daterats till yngre järnåldern.

För en mer fullständig redogörelse för den antikvariska och topo
grafiska bakgrunden hänvisas till Knarrström 2018.

Syfte och metod
Syftet med den arkeologiska utredningen steg 2 var att ta reda på om 
det finns fornlämningar inom det aktuella området. Framkommen 
fornlämning skulle även om möjligt avgränsas. Resultatet ska utgöra 
ett planerings och beslutsunderlag för länsstyrelsens handläggning 
men också ett underlag för kommunens fortsatta planering.

Utredningen ägde rum genom sökschaktsgrävning, kompletterad 
med metalldetektering av matjorden inom sökschakten. Samtliga 
påträffade anläggningar beskrevs avseende storlek och karaktär. 
Anläggningar och schakt mättes in med DGPS. All dokumentation 
lagrades och bearbetades i Intrasis. Samtliga schakt återfylldes efter 
avslutad dokumentation.

Resultat
Inom de utvalda delområdena (A–D) grävdes sökschakt med maskin 
med 1,80 meter bred skopa. Schaktens placering styrdes delvis av 
detaljtopografin, delvis av hinder som elkablar och andra ledningar, 
markvägar samt tillfälliga upplag av nyskördade sockerbetor och 
morötter. Totalt grävdes 40 schakt med en sammanlagd yta av 2 700 
kvadratmeter, motsvarande 2,5 % av utredningsobjektens yta. Under 
matjorden påträffades 243 anläggningar av vilka 22 var diken (av 
såväl recent som mer ålderdomlig typ), 44 gropar, 23 härdar, tre lager, 
fem rännor, 145 stolphål samt en recent störning (figur 3). Inga fynd 
tillvaratogs men slagen flinta iakttogs i matjorden inom stora delar 
av utredningsområdet. Vid metalldetekteringen påträffades endast 
recenta föremål.
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Figur 3. Schaktplan över utredningsområdet. Skala 1:3 000.
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Delområde A
Delområde A var beläget inom den västra delen av exploateringsom
rådet och omfattade cirka 30 000 kvadratmeter. En kraftig sänka 
genomkorsade området från nordväst till sydöst. I övrigt sluttade 
marken från nordöst till sydväst, för att plana ut längst i sydväst.

Sydväst om sänkan återfanns platsen för en gård som finns marke
rad på Generalstabskartan från år 1861 men inte på Skånska Rekog
nosceringskartan från år 1812–1820. Gården gav sig vid utrednings
schaktningen tillkänna som lager och större anläggningar, delvis 
med stenar som kan utgöra syllstenar, och med inslag av järnföremål, 
buteljglas, yngre rödgods, fajans och andra fynd. Dessa kan inte date
ras närmare än till 1800 eller 1900tal. Det kan därför inte i nuläget 
fastställas om gården kan dateras till en tidpunkt före 1850 eller ej. 

Förhistoriska boplatslämningar påträffades över stora delar av 
område A (figur 4). De bestod av fyra gropar, två härdar, en ränna och 
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Figur 4. Schakt och anläggningar inom 
område A, D och C. Skala 1:2 000.
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18 stolphål, samt sju diken varav några kan vara recenta. Boplats
lämningarna avtog i väster och sydväst. I norr avgränsas boplatsen 
topografiskt, då en kraftig nordsluttning vidtar. I öster gränsade 
området mot skog, och i sydöst fortsatte boplatslämningarna inom 
område D (se nedan).

Gården har erhållit nummer 2019:19 i Riksantikvarieämbetets 
register Fornreg medan boplatslämningarna utgör en del av en 
boplats med nummer 2019:188 i Fornreg.

Delområde B
Delområde B var det östligaste av delområdena, och även det största. 
Det omfattade 57 ooo kvadratmeter och var beläget i en lång sydslutt
ning. Strax sydöst om delområde B, och på samma höjdrygg, ligger 
Kvidinge kyrka (figur 5).

I den norra delen av område B påträffades tätt med förhistoriska 
boplatslämningar (figur 6). De bestod av 19 gropar, elva härdar, tre 
rännor och 92 stolphål, samt nio diken varav några är recenta. En av 
groparna, som var 2,1 meter stor inom schaktet, kan vara ett grophus. 
En annan av groparna, längst i sydöst, hade avvikande fyllning som 
även innehöll en flisa tegel och bedöms därför vara relativt sentida.

Boplatslämningarna avtog åt söder, och i de lägre belägna delarna 
av området påträffades endast relativt recenta anläggningar samt en 
ensam, sönderplöjd härd längst i sydväst. Härden hör sannolikt ihop 
med boplatslämningarna inom delområde D (se nedan).

Boplatslämningarna gränsade i norr och väster mot skog och i 
öster mot en väg och kyrka/kyrkogård. De kan endast anses vara 
avgränsade i söder. 

Boplatsen har erhållit nummer 2019:20 i Fornreg.

Figur 5. Kvidinge kyrka med delar av delområde B i förgrunden. Foto från nordväst: Tyra Ericson
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Figur 6. Schakt och anläggningar inom område 
B och C. Skala 1:2 000.
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Delområde C
Delområde C var beläget längst i söder och omfattade 6 500 kvadrat
meter. Det var omfattade en svag förhöjning. Inom hela delområdet 
påträffades förhistoriska boplatslämningar (figur 6). Dessa utgjordes 
av tio gropar, sex härdar och tolv stolphål, samt två diken varav något 
eller några kan vara recenta. Boplatsen kunde inte avgränsas åt något 
håll, och kan eventuellt utgöra en del av samma boplats som inom del
område A och D (2019:188). I söder och sydväst gränsar området till 
en väg. Marken på andra sidan vägen är exploaterad sedan tidigare.

Boplatsen har erhållit nummer 2019:187 i Fornreg.

Delområde D
Delområde D omfattade 14 500 kvadratmeter och anslöt direkt sydöst 
om delområde A. Vid steg 1utredningen var delområde D täckt av 
fiberduk, och kunde därför inte bedömas (Knarrström 2018). Marken 
inom området sluttade åt sydöst.

Förhistoriska boplatslämningar påträffades inom större delen av 
delområde D, undantaget de lägre liggande delarna i väster (figur 4). 
Dessa bestod av nio gropar, fyra härdar, ett lager, en ränna och 23 
stolphål, samt fyra diken varav något eller några kan vara recenta. 
I nordväst ansluter de till boplatslämningarna inom delområde A, i 
nordöst gränsar området till skog och i sydöst kan boplatsen antas 
fortsätta. En ensam härd i sydvästra delen av delområde B kan 
sannolikt höra samman med boplatsen inom delområde D. Utifrån 
topografin kan boplatslämningarna inom område C och D vara delar 
av samma boplats/boplatskomplex.

Boplatslämningarna inom område D har, tillsammans med dem 
inom område A, tilldelats nummer 2019:188 i Fornreg.

Tolkning
Denna del av Kvidinge har sandiga jordar, varierande topografi och 
närhet till ett vattendrag i norr. Det är därför inte förvånande att 
påträffa omfattande förhistoriska boplatslämningar här. Hypotetiskt 
har man återvänt till trakten åtskilliga gånger under skilda förhis
toriska perioder, och utnyttjat delvis samma, delvis olika avsnitt av 
området. Det är inte omöjligt att boplatslämningarna fortsätter även 
inom det skogsbevuxna området och att lämningarna inom delområ
dena A, B och D (och kanske även C) utgör en boplats eller ett boplats
komplex. Tillsvidare har de dock tolkats som tre separata boplatser, 
där 2019:20 motsvarar de norra och centrala delarna av delområde B, 
2019:187 motsvarar delområde C men kan antas ha en större utbred
ning, och 2019:188 motsvarar delområde A och D förutom de väst
ligaste delarna av dessa. Boplatsen 2019:188 överlappar delvis med 
gården 2019:19 (figur 7).

Gården 2019:19 omfattar 5 700 kvadratmeter och består, förutom 
förekomst på kartor, av två lager och två gropar.

Boplatsen 2019:20 omfattar 36 000 kvadratmeter och består av 
fyra diken, 18 gropar, tio härdar, tre rännor och 92 stolphål.

Boplatsen 2019:187 omfattar 6 500 kvadratmeter och består av två 
diken, tio gropar, sex härdar och tolv stolphål.

Boplatsen 2019:188 omfattar 32 000 kvadratmeter och består av 
elva diken, tretton gropar, sex härdar, ett lager, två rännor och 41 
stolphål.
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Av de påträffade anläggningarna tolkas cirka 60 % vara stolphål, 
vilket innebär hög sannolikhet för att det finns lämningar efter ett 
stort antal stolpbyggda långhus, och kanske även hägnader. Då under
grunden inom hela utredningsområdet utgörs av sand med inslag av 
grus men ytterst få stenar, kan man utgå från att den stora mängden 
anläggningar som tolkats som stolphål inte torde vara stenlyft, utan 
just stolphål (figur 8).

Särskilt inom 2019:20 var frekvensen av stolphål hög. Där påträf
fades även ett eventuellt grophus, en anläggningstyp som vanligen 
dateras till yngre järnålder eller vikingatid. Inom 2019:187 påträffades 
vid utredningen steg 1 ett skifferbryne som eventuellt kan dateras till 
yngre järnålder.

Gården 2019:19 kan antas vara anlagd någon gång mellan år 1812 
och 1861, varför det inte är klarlagt om den kan klassificeras som 
fornlämning eller ej.

Måluppfyllelse och åtgärdsförslag
Utredningen genomfördes inom fastställd tid och till av länsstyrelsen 
beslutad kostnad.

Gården och samtliga boplatser föreslås för bevarande eller arke
ologisk förundersökning. Vid en arkeologisk förundersökning kan 

Figur 8. Stolphål och härdar i nordvästra delen av delområde B. Foto från söder: Tyra Ericson.
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det vara fruktbart att dra sökschakt även utanför område C/boplats 
2019:187, för att avgränsa den boplatsen och för att se om den utgör en 
del av boplatsen 2019:188 (jfr figur 7). 

Referens
Knarrström, A. 2018. Kvidinge 1:14 och 1:21 samt del av Seretsehus 

1:1. Arkeologisk utredning steg 1. Arkeologerna, Statens historiska 
museer. Rapport 2018:57. Stockholm.
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6.  Schakt och anläggningar inom område B och C. Skala 1:2 000. ______________ 11

7.  Påträffade fornlämningar inom utredningsområdet. Skala 1:3 000. __________ 13

8.  Stolphål och härdar i nordvästra delen av delområde B. Foto _______________ 14





Förhistoriska boplatser och en sentida  
gårdslämning i norra Kvidinge

Åstorps kommun ska ta fram ett planprogram för norra delen av Kvidinge  
samhälle i Skåne. Därför utfördes en arkeologisk utredning steg 2 hösten  
år 2018, av Arkeo logerna vid Statens historiska museer. Vid utredningen 
påträffades tre förhistoriska boplatser, samt lämningar efter en  
1800talsgård. 
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