
 
 

 

 
 2010:4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gravfältet i Färlöv 
 

Arkeologiska förundersökningar och undersökningar, 1995 - 2005 
 
 
 

Tony Björk 



 
 
 

 

 



 
 

 

 

Rapport 2010:4 
  

 

 

 

 

 

 

 

Gravfältet i Färlöv 
 
 

Arkeologiska förundersökningar och undersökningar, 1995 - 2005 
Färlöv 1:32, 82:1 m.fl. 

Färlöv socken,  
Kristianstads kommun 

Skåne län 
 

Tony Björk 
 

 

 



 
 
 

 

 

Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 
Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10 
221 00 Lund 
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39 
 
www.regionmuseet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne 
Rapport 2010:4 
ISSN 1651-0933 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: En av bronsfigurerna från vapengraven på Färlövsgravfältet. Foto Bengt Almgren, 
LUHM. 
Fyndteckningar : Jimmy Juhlin, Regionmuseet Kristianstad 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 



 
 

 

 

GRAVFÄLTET I FÄRLÖV 
 

Innehåll 
Förord 7 
Kort sammanfattning 5 
Socknens topografi 5 
Fornlämningsbild och historik 7 
Gravfältet inför grävningarna 10 
Äldre uppgifter och dokumentation 10 

Beskrivning av undersökningarna 13 
Förundersökningarna 1995 och 1996 13 
Undersökningen 1996 - 98 15 
Målsättning och metodik 15 
Topografi och markförhållanden inom undersökningsytorna 18 
Anläggningarnas spridning 18 
Vapengraven 19 
Fynden och datering 22 
Stolphålsraden 26 
Skeppssättningarna 27 
Skepp 1 27 
Skepp 2 27 
Skepp 3 29 
Skepp 4, 5 och 6 30 
Skepp 7 31 
Orientering, antal och storlek 31 
Övriga gravar, offer och osteologi 32 
Sentida lämningar 33 
Metalldetektering 33 
Utvärdering av metodik 33 

Trädplantering längs Wrangels allé 1997 34 
Runstenen 34 

Återställningsarbeten 1999 36 
Grävning för optokablar 2005 38 
Fyndmaterialet 40 
Flinta 40 
Träkol 40 
Keramik 40 
Brända ben 40 
Glaspärlor 41 

Summering av Färlövsundersökningarna 41 
Gravfältets storlek och struktur 41 
Förslag till nytt fornlämningsområde 43 
Gravfältets kronologi 43 



 
 
 

 

Kulturhistorisk tolkning 44 
Järnålderns Färlöv 44 
Färlöv efter gravfältet 44 
Varför försvann gravfältet? 45 

Utvärdering av Färlövsuppdragen 46 
Levandegöra - ambitioner och realiteter 47 

Sammanfattning 47 
Referenser 49 
Administrativa och tekniska uppgifter 52 
Bilaga 1 – Objektlista, undersökning 1996 - 98 55 
Bilaga 2 – Fyndlista, undersökning 1996 – 98 63 
Bilaga 3 – Fyndlista, återställning 1999 69 
Bilaga 4 – Vapengraven, planritningar 70 
Bilaga 5 – Stolphålsraden; urval plan- och sektionsritningar 72 
Bilaga 6 – Skeppssättning 1, urval sektioner 73 
Bilaga 7 – Återställningsarbete RAÄ 2, 1999 75 
Bilaga 8 – 14C-dateringar 76 
Bilaga 9 – Osteologisk rapport 80 
Bilaga 10 – Osteologisk analys 84 
Bilaga 11 – Benmaterialet: ålder, kön, art 90 
Bilaga 12 – Ben efter vikt, volym, identifierade fragm., etc. 91 
Bilaga 13 – Plan över undersökningarna vid Almhaga. 93 

 

 



 
 

 

Förord 
 
Äntligen klar! Rapporten du håller i din hand tog dessvärre många år att få 
färdig, av en lång rad olika omständigheter. Det är aldrig bra att det dröjer så 
här länge att få ut resultat, men en tröst är i alla fall att resultaten redan pre-
senterats på många olika sätt. 
 
Rapporten innehåller en redogörelse för undersökningarna vid Almhaga ål-
derdomshem i Färlöv under tidsperioden 1995 – 98, samt för ett par mindre 
arbeten under 1999 och 2005. Undersökningarna kom att bjuda på ett mycket 
spännande material som lämnar viktiga bidrag till vår kunskap om järnål-
derns samhälle i nordöstra Skåne och i Skandinavien. Förutom de rent veten-
skapliga resultaten har undersökningarna innehållit många glädjeämnen på 
helt andra plan och jag tänker då på allt stöd och all hjälp som vi fick av 
människorna runt grävningen, analyserna, rapporten, artiklarna, föredragen, 
visningarna, och allt annat. 
 
Mitt bäst bestående minne är när jag och Anders Edring blåfrusna firade fyn-
det av vapengraven med min hustru Eilas lussebullar och glögg ur termos i 
Almhagas varma pannrum den 13 december 1996. En ögonblicksbild som jag 
bär med mig. 
 
Jag vill passa på tillfället att tacka en lång rad av människor för den tid då jag 
arbetade med Färlövsgrävningen. Till att börja med Anders Edring, som var 
med på alla grävningsetapperna och var den som hittade vapengraven. An-
ders tackas för sitt glada humör, sin envishet, kunnighet och sin kritiska in-
ställning. Johan Dahlén förtjänar ett särskilt omnämnande, eftersom hans 
skarpa ögon upptäckte runorna på Färlövsstenen. Bengt Almgren, Evelyn 
Thomasson och Helén Lilja får ett varmt tack för fantastiska foton som vi har 
haft stor glädje av under resans gång. Henry Olsson tackas för sin vänliga och 
förstående inställning till arkeologi, trots att det inneburit praktiska och eko-
nomiska bekymmer i byggprocessen. Thorgunn Snædal tackas varmt för all 
hjälp med runstenen, liksom Leif Björk, Mats Johansson, Anna Järpe och 
Sonja Wigren som gjorde det möjligt att säkert bärga, konservera och resa 
den på platsen igen. Till sist tackar jag Caroline Arcini för en snabb och före-
dömlig analys av benmaterialet och Jimmy Juhlin Alftberg för de utmärkta 
teckningarna av föremålen från vapengraven. 
 
 
Kristianstad 25/1 2010 
 
 
Tony Björk 
 



 
 
 

 

 

Fig. 2. Utdrag av fastighetskartan blad 3D 3i med fornlämningar i och kring Färlöv markerade. De aktuella fornlämning-
arna är gravfältet som består av RAÄ nr 1, 2, 4, 7 och 166. 

Fig. 1. Färlövs läge i Kristianstads kom-
mun, Skåne. 
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Kort sammanfattning 
Inför tillbyggnad av ålderdomshemmet Almhaga i Färlöv, samt en omplantering 
av Wrangels allé, gjordes tre arkeologiska förundersökningar och en slutunder-
sökning på fastigheterna Färlöv 1:23 och 82:1. Exploateringen skedde inom ett 
större järnåldersgravfält (RAÄ nr 1, 2, 4 och 7 i Färlövs sn) och den var fördelad 
på två ytor om 2 436 m2 respektive 270 m2, samt ett antal planteringsgropar ut-
med Wrangels allé. Fornlämningarna berördes senare av en efterundersökning av 
en skadad skeppssättning och en schaktningsövervakning i samband med gräv-
ning för optokabel. Samtliga för- och slutundersökningar utfördes av Kristian-
stads läns museum/Regionmuseet Kristianstad i enlighet med Länsstyrelsens be-
slut och arbetena bekostades av Kristianstads kommun, Länsstyrelsen i Skåne län 
samt Sydkraft Bredband AB.  

Vid undersökningarna påträffades lämningar av gravar och gravmonument 
från romersk järnålder till vikingatid. Gravfältet var kraftigt skadat av odlings- 
och byggnadsarbete under framför allt 1800- och 1900-talen. Trots skadorna och 
relativt små undersökta ytor kunde det bl.a. dokumenteras en vapengrav från ro-
mersk järnålder, ytterligare ett antal brandgravar från vendel-vikingatid, ett antal 
fundament efter resta stenar (som ingått dels i två mycket stora skeppssättningar 
och dels i en enkel rad kraftiga stolpar eller resta stenar) samt en runsten. 

Trots att endast en liten del av gravfältet undersökts, i förhållande till en 
uppskattning av dess totala storlek, så har det påträffats osedvanligt många, stora 
monument och konstruktioner. Gravfältet har dessutom haft en lång kontinuitet 
och det förekommer ett par exklusiva fynd som ger platsen en extra tyngd. Grav-
fältet ses utan förbehåll som ett tydligt uttryck för en tidigt etablerad elitär miljö 
med en lång kontinuitet.  

Det återstår fortfarande väsentliga delar av gravfältet. Samtidigt ligger det i 
en miljö med ett visst exploateringstryck – inte minst i form av successiva led-
ningsarbeten längs med riksväg 19, in till ålderdomshemmet och till de kringlig-
gande bostäderna. Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det all anledning att noga 
följa alla framtida markarbeten i och kring gravfältet.  

Socknens topografi  
Färlövs socknen ligger som en kil ned mellan Vinneå i väster och söder, och Hel-
geå med Araslövssjön i öster. Topografiskt sett utgörs den södra och mellersta 
delen, d v s merparten av socknen av slättbygd med inslag av ris- och skogsbygd, 
främst i form av insprängda moränhöjder med skog. I norra delen av socknen 
övergår risbygden i en kuperad, ren skogsbygd som bildar ett naturligt utmarks- 
och  gränsområde  mot Kviinge  och delvis  N. Strö socknar.  Höjden  över  havet  
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Fig. 3. Topografi och vattendrag norr om Nävlingeåsen. Några större samhällen är utsatta som orientering. 

 
varierar påtagligt från 1 - 2 m.ö.h. i anslutning till Araslövssjön, upp till drygt 60 
m.ö.h. allra längst i norr. Detta innebär att det är mycket små partier av socknens 
norra del som ligger ovanför den högsta kustlinjen, som bedöms vara ca 55 
m.ö.h. för den här delen av Skåne (Ringberg 1991 s. 30, fig. 8). Den allt över-
skuggande delen av socknens landmassa ligger mellan 2 - 40 m.ö.h. 

Berggrunden utgörs till större delen av kritbergarter, liksom större delen av 
Kristianstadsslätten i övrigt. Det finns dock inslag av granit och gnejs i socknens 
mellersta del (kring och NO om kyrkbyn) och i norra delen börjar gnejsen bli den 
dominerande bergarten. Jordarterna består av ett brett spektrum med ungefär lika 
delar lera, sand, morän och isälvsavlagring. Utmed åarna finns stora områden 
med svämsediment, kärr och mossar. Mossar av varierande storlek finns dessut-
om på moränmark i socknens nordvästra hörn (Ringberg 1991 s. 21 f, fig. 2 och 
5, samt tillhörande karta SGU, ser. Ae nr 88).  

Vattendragen i området domineras av Helge å och slättsjöarna Araslövssjön 
och Hammarsjön. I Helgeåns nedre vattenssystem ingick tidigare även den nu 
helt utdikade Nosabysjön (Magnusson 1981). Helge å och dess biflöden avvattnar 
en del av det småländska höglandet, samt en stor del av norra Skånes inland och 
större delen av Kristianstadsslätten. Linné beskrev år 1749 ån som ”Skånes enda 
flod av något anseende” (Linné 1749). Vinneå är ett biflöde till Helgeå som löper på 
den förgrening av Kristianstadsslätten som sträcker sig västerut  utmed Nävlinge- 
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Fig. 4. Utdrag av den digitala jordartskartan över Färlöv med omnejd, med det aktuella området markerat. © Sveriges 
geologiska undersökning. 

 
åsens nordsluttning. Ån försörjs bland annat av ett antal bäckar som avvattnar 
Nävlingeåsens norra del (fig. 3). 

Helgeå har av många setts som en betydelsefull vattenled inåt land och ut 
mot kusten för transport av olika typer av varor. I ett sådant resonemang måste 
man ha i minnet att det finns flera svåra passager längs ån, som har krävt omlast-
ning och åtminstone kortare landtransporter, men detta får vi anledning att åter-
komma till. 

Sammantaget kan man säga att Färlövs socken präglas av en varierad topo-
grafi, dock utan drastiska nivåskillnader, med allt från storblockiga moränmarker, 
som i historisk tid använts för skog och bete, till stora flacka översvämningsom-
råden med svämsediment och kärr utmed vattendragen. De senare har i historisk 
tid använts till slåtter och bete. De medeltida åker- och betesmarkerna på sand- 
och lerjordar används även idag huvudsakligen som åkermark. 

Fornlämningsbild och historik         
Färlövs socken utgör idag en del av Kristianstads kommun, men i en äldre admi-
nistrativ indelning ingår socknen i den sydligaste delen av Östra Göinge härad. 
Går vi tillbaka till tiden före 1637 så var socknen i själva verket det sydöstligaste 
hörnet av ett sammanhängande Göinge härad, innan denna enhet delades upp i 
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västlig och en östlig del. Göinge härad är ett av de äldst omnämnda häraderna i 
Skåne med ett äldsta skriftliga belägg från år 1085. Färlövs by i sin tur har ett 
äldsta skriftliga omnämnande från år 1336 (Færaldæ). Socknen gränsar till Vil-
lands härad i öster (Fjälkestad socken), Gärds härad i söder (Skepparslöv och 
Norra Åsum socknar) samt Göingesocknarna Önnestad, Norra Strö och Kviinge 
i väster och norr.  

Landskapsbilden i Färlövsområdet präglas i stor utsträckning än idag av de 
genomgripande jordbruksreformer som genomfördes av Araslövs gods under 
1700- och 1800-talen efter skotsk förebild. Miljön domineras av stora ägoblock, 
alléer och de så kallade farmerna (plattgårdar) som anlades då godsets arrende-
gårdar sades upp (Hansson & Trellid 1995). 

För socknen finns vid dags datum 168 fornlämningar upptagna i fornmin-
nesregistret. Av dessa är 25 stycken mil-, gräns- och minnesstenar, hus, rester av 
krutbruk, kvarnar m.fl. sentida lämningar. Av medeltida eller något yngre läm-
ningar finns det 12 registrerade by- och gårdstomter (bl.a. Färlövs by RAÄ nr 67), 
lämningar efter en borg (RAÄ 28, Färlövsholm) och ett gods med en medeltida 
kyrka (RAÄ 13, 17, 53, Araslöv). Totalt är ungefär 25 % av de registrerade läm-
ningarna i socknen från tidsperioden efter ca år 1100 e. Kr, och resterande läm-
ningar är således från tidsperioden före nämnda århundrade. 

När man studerar det kända förhistoriska materialet från socknen framgår 
det att området hyser lämningar från mesolitikum fram till våra dagar. Stenåldern 
dominerar i form fynd/fyndplatser och vid en ytlig granskning även vad det gäller 
registrerade boplatser. Man skall dock hålla i minnet att många av de boplatser 
som baseras på slagen flinta i åkermark kan härröra från senare tidsperioder, ef-
tersom det är ovanligt med uppgifter om daterande ledartefakter i inventerings-
materialet. De synliga lämningarna domineras av brons- och järnåldersgravar i 
form av högar, stensättningar och resta stenar.  

De kända järnålderslämningarna i socknen är relativt samlade vid byarna 
Färlöv respektive Bjärlöv. Påtagligast är de stora gravfälten med resta stenar i söd-
ra delen av Färlöv och strax norr om Bjärlöv (RAÄ nr 1, 2, 4 och 7, samt 29 och 
30). Det finns även några stensättningar och en rektangulär, ofylld stensättning. 
Den senare hör troligen hemma i yngre järnålder (RAÄ nr 14, Carlie 1994 s. 76, 
256). 

Arkeologiskt undersökta och/eller väldaterade lämningar i socknen utgörs, 
förutom av det aktuella gravfältet, av ett par gravar från äldre romersk järnålder 
söder om Bjärlöv (RAÄ nr 13, Björk 2005 s. 244), ett depåfynd från yngre ro-
mersk järnålder vid Hamiltonhill (RAÄ nr 168, Helgesson 2009), folkvandringsti-
da och vikingatida bebyggelse i Bjärlöv (RAÄ nr 164 & 167; Håkansson 2005, 
Bondesson Hvid 2002), en fyndplats för en vikingatida nyckel (RAÄ nr 148) samt  

 



 
Gravfältet i Färlöv 

9 

 
Fig. 5. Utdrag ur fastighetskartan (3D 3i) med aktuella undersökningsytor och fornlämningar markerade.  
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en fyndplats för en vävtyngd och ett par glaspärlor, som sannolikt hör hemma i 
yngre järnålder (RAÄ nr 93). 

I en avhandling som rör Göingehäradernas brons- och järnåldersbebyggel-
se, visade Anne Carlie att det fanns ett bebyggelseområde under brons- och järn-
ålder som sträckte sig från dagens Hässleholm ned till Araslövssjön. Carlies ana-
lys baserades fr.a. på utbredningen av gravar (Carlie 1994 s. 149ff). Rumsligt och 
topografiskt tillhör Färlövsområdet alltså en central del av Göinge, men det ska 
hållas i minnet att området ligger vid Helgeåns omfattande vattensystem, som 
erbjudit kontaktmöjligheter både upp i Göinge, ned på Kristianstadsslätten söder 
och öster om Araslövssjön och ut mot Östersjön. 

Gravfältet inför grävningarna  
Färlövsgravfältets synliga komponenter utgörs idag av fyra resta stenar (RAÄ nr 
1), en runsten (RAÄ nr 166), två resta stenar som står på ett litet gräsklätt impe-
diment på en gårdsplan (RAÄ nr 4), en skeppssättning som är 18 m lång (RÄA nr 
7) och en rad med tio resta stenar som sannolikt utgör rester av ena långsidan av 
en skeppssättning (RAÄ nr 2). Lämningarna ses på fig. 5. Redan genom att stude-
ra platsen i FMIS och framför allt vid ett besök på platsen framstår det som 
ganska givet att det en gång i tiden funnits betydligt fler synliga lämningar på 
gravfältet.  

Äldre uppgifter och dokumentation 

Redan 1667-68 infordrades besked av myndigheterna, från sockenprästerna om 
de antikviteter, runstenar och dylikt som fanns i Skåne. Prästen i Färlövs socken, 
Söffren Hansen, meddelade bland annat att: ”Ellers findis adschillige store steene opreist 
her vdj marchen, men ingen bogstaffue findis der paa, saa det er intit notabel” (Tuneld 1960 
s. 64). Därefter dröjde det till 1749 innan något ytterligare skrivs om gravfältet. 
Då företog vetenskapsmannen Carl von Linné en resa genom Skåne för att kart-
lägga den nya provinsens naturresurser på uppdrag av Kungen och Riksens Stän-
der och på resan passerade han byn Färlöv. Linné gjorde då följande observation: 
”Färlövs kyrka 1/2 kvart ifrån Åby. Här stodo på åkerfälten många höga och smala stenar 
uppreste, och på åtskilliga ställen voro de i avlånga ringar uppställte. Dessa voro ofelbart min-
nesmärken efter de gamles grifter” (Linné 1749). Av Linnés beskrivning får vi en bild 
av ett till stora delar intakt gravfält från yngre järnålder med i huvudsak resta ste-
nar och skeppssättningar.  

Nästa belägg för gravfältets status möter vi i det tidiga kartmaterialet. Den 
äldsta karta som visar de enskilda stenarna i gravfältet är enskifteskartan från 
1807. Kartan visar tydligt att det fanns minst 31, men sannolikt så mycket som 
57, resta stenar vid den här tiden, varav många ingår i det som är idag är registre-
rat som RAÄ nr 1, 2, 4 och 7 (fig. 6). Det är särskilt värt att notera att det finns en 
linje markerad  från gården  Gustavsfälts norra  ekonomilänga  och söderut,  som  
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Fig. 6. Enskifteskartan över Färlöv från 1807. Området söder om Färlövs by med de påbörjade farmerna Sofieberg och 
Gustavsfält. De markeringar av stenar och rösen som sammanfaller med kända fornlämningar eller deras förmodade ut-
bredning har markerats med rött. 

 
måste vara rester av ett monument – sannolikt en stor skeppssättning. Här finns 
det idag endast två resta stenar kvar på ett litet impediment (RAÄ nr 4). 

Ungefär samtidigt som ovannämnda karta upprättades, vid 1800-talets bör-
jan, utförde militären en kartläggning av Skåne som kom att kallas Skånska re-
kognosceringskartan (1812 - 20). På denna karta kan man se att det vid den tiden 
fanns ett 16-tal stenar, delvis schablonmässigt inritade, på höjdsträckningen söder 
om Färlövs kyrka. Idag finns 28 stenar kvar, om man undantar runstenen. Det 
tycks alltså ha försvunnit ytterligare ett antal stenar under den korta tiden mellan 
enskifteskartan 1807 och den Skånska rekognosceringskartan.  

Det står klart att den stora förändringen av gravfältets synliga monument 
skedde mellan år 1750 och 1810. Det råder ingen tvekan om att de genomgripan-
de jordbruksreformer som genomfördes av Araslövs gods vid denna tid, med 
anläggandet av plattgårdarna ”Araslövs farmer” ledde till att gravfältet till stora 
delar förstördes. Den omvälvande omstruktureringen av landskapet finns redovi-
sad i ett flertal kartor, artiklar m.m. (se t.ex. Hansson & Trellid 1995, med vidare 
hänvisningar). 
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Det finns några senare notiser om gravfältet som också är av intresse i 
sammanhanget. En sådan är ett brev från Abraham Ahlén till Riksantikvarien 
Hans Hildebrand, daterat 3 maj 1889. I brevet skriver Ahlén kortfattat : ”I slutet 
af  januari sände jag dig det ringa jag funnit vid undersökningen af  den stora grafplatsen vid 
Färlöfs kyrka, och som jag helt och hållet gräfde igenom, såsom du önskade”. Exakt var Ah-
lén grävde och vad han hittade framgår inte. Det verkar dock troligt att under-
sökningen har gjorts vid någon av de fornlämningar som är synliga än idag. Det 
finns ingen ytterligare brevväxling i ärendet i ATA och det finns inga föremål 
registrerade i SHM heller. 

En annan notis om gravfältet gjordes av hembygdsforskaren Pehr Johnson, 
som i en beskrivning av fornlämningarna i Färlövs socken till Riksantikvarieäm-
betet år 1909, skrev att det fanns 11 stenar i RAÄ 2, att jämföra med de 10 stenar 
som finns kvar idag. I fornminnesregistret anges att det enligt äldre uppgifter skall 
ha funnits minst 12 stenar på platsen. En fortsatt, men lite långsammare, frag-
mentering av gravfältet tycks alltså ske även efter den stora raseringen kring år 
1800. 

På 1940-talet noterade i sin tur hembygdsforskaren Henning Olsson att 
RAÄ nr 4, på gården Gustavsfälts gårdsplan, bestod av tre resta stenar fram tills 
den västra ekonomilängan uppfördes (Olsson 1948 s. 26). Här fanns uppenbart 
kvar rester av en stor skeppssättning i form av 13 resta stenar i början av 1800-
talet, som ursprungligen varit minst 50 m lång, (jfr fig. 6).  

Vid början av 1960-talet påbörjades så byggandet av Almhaga ålderdoms-
hem. Innan detta hade markerna söder om kyrkan, inklusive själva de fastigheter 
som kom att tillhöra Almhaga, använts som åkermark och senare som parkmark. 
Sven E. Noreen, Landsantikvarie i Kristianstad, opponerade sig mot att området 
mellan prästgården och Gustavsfält skulle bebyggas eftersom det fanns resta ste-
nar här och att området var ”ett enhetligt och säreget kulturlandskap som i väsentliga delar 
bevarats orörd sedan början av 1800-talet” (Noreen 1957, 1961). Invändningarna var 
förgäves och 1962 godkände Länsstyrelsen bygget av ålderdomshemmet. 

Inför byggandet gjordes det, enligt ortsbor, några mindre provschakt för att 
utröna om några gravar berördes, men ingenting påträffades. Tyvärr har jag inte 
lyckats hitta några som helst arkivuppgifter om denna första grävning på platsen. 
Ortsbefolkningen berättar vidare att så sent som i början av 1960-talet låg fortfa-
rande några långa stenblock synliga väster om det nuvarande ålderdomshemmet, 
utmed Wrangels allé. Uppgiftslämnarna har inte kunnat besvara huruvida stenar-
na avlägsnades under byggprocessen, eller om de överhöljdes med jord. Klart är i 
varje fall att en stor del av de massor som schaktades ur inför byggandet använ-
des som fyllnadsmaterial för att fylla upp och jämna ut topografin kring nybygget. 
Det kan alltså fortfarande ligga kvar överhöljda stenar utmed Wrangels allé (vilket 
f.ö. kan anses styrkt med fyndet av en runsten just i detta läge - se kap Runstenen). 
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Fig. 7a. De resta stenarna norr om Alm-    Fig. 7b. Samma stenar som på fig. 7b, ingående i RAÄ 1, fotogra- 

haga ålderdomshem. Foto mot sydväst.       ferade åt väster år 1996. Tony Björk, Regionmuseet Kristianstad.                  

Carin Bunte, Skånes hembygdsförb. 1963.  

 
Det var först när ålderdomshemmet var uppfört som den första fotodokumenta-
tionen av gravfältet gjordes. Det rör sig om ett fåtal bilder av de stenar som än 
idag står kvar i anslutning till ålderdomshemmets parkeringsplats, och de föränd-
rar inte uppfattningen av gravfältet (fig. 7a).  
 

Beskrivning av undersökningarna 
För att beskriva alla de arkeologiska insatser som har utförts inom Färlövsgravfäl-
tet under tioårsperioden 1995 – 2005 har jag valt att göra det i huvudsak i en kro-
nologisk ordning. Detta för att underlätta för läsaren att följa händelsekedjan. På 
grund av att själva undersökningen löpte över tre år kommer dock en schakt-
ningsövervakning som gjordes mellan huvudundersökningens etapper att redovi-
sas efter dessa. 

Förundersökningarna 1995 och 1996 

Förundersökningen 1995 föranleddes av en förestående tillbyggnad av ålder-
domshemmet Almhaga. Vid förundersökningen grävdes tre schakt med en sam-
manlagd längd av 73 m (fig. 8). I schakten noterades att det fanns relativt mycket 
schaktmassor från byggandet av de befintliga byggnaderna. Under de i sen tid 
påförda massorna och matjord konstaterades endast en handfull stolphål och ett 
lösfynd av keramik.  

Efter denna blygsamma inledning beslutade länsstyrelsen, på Länsmuseets 
inrådan, om en utökad förundersökning med hänsyn till den känsliga fornläm-
ningsmiljön och närheten till gravmonument i form av resta stenar m.m. Förun-
dersökningen övergick därför 1996 till att göras som en schaktningsövervakning i 
samband med  att det schaktades för tillbyggnaderna. I samband med schaktning- 
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Fig. 8. Förundersökningsschakt 1995, direkt söder om ålderdomshemmet Almhaga. Tre stolphål undersöktes och ett kera-
mikfynd gjordes. Ritningen är en rektifiering utifrån en handmätt ritning. Skala 1:400. 

 
en identifierades snabbt lämningar av två skeppssättningar samt en enkel rad med 
stenfundament eller grova stolphål. Efter att detta hade konstaterats omlokalise-
rades den ena av de planerade byggnadskropparna något av byggherren, för att 
undvika att den västligaste skeppssättningen berördes av exploateringen (skepp 1, 
se fig. 9-10 samt kap. Skeppssättningarna). Regionmuseet förordade att åtminstone 
delar av denna skeppssättning skulle undersökas, eftersom den skulle hamna 
mindre än en meter från den reviderade placeringen av tillbyggnaden av ålder-
domshemmet. Länsstyrelsen ansåg dock att ett bevarande av denna skeppssätt-
ning var av överordnat intresse, trots att ungefär hälften av skepp 1 varit fram-
schaktat. Behovet av en fortsatt undersökning av exploateringsytorna var vid det 
här laget emellertid ställt utom all tvekan. 
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Fig. 9. Förundersökningsschakt 1996, direkt söder om ålderdomshemmet Almhaga. Fundament efter resta stenar i två 
skeppssättningar och en enkel rad med grova stolphål påträffades. Skala 1:500. 

 

Undersökningen 1996 - 98 

Målsättning och metodik 

Syftet med slutundersökningen formulerades i en undersökningsplan till Länssty-
relsen i Kristianstad den 23/10 -96. I denna poängterades att det är ytterst ovan-
ligt att det görs undersökningar av den här typen av gravar. De som är synliga har 
ett mycket stort bevarandevärde och de som utgörs av rester dolda under mark är 
mycket svåra att lokalisera och tolka. Detta gjorde den planerade undersökningen 
till en grannlaga uppgift och Länsmuseet förordade att skepp 1 skulle undersökas 
i sin helhet, trots att ungefär hälften av det sträckte sig utanför exploateringsytan. 
Länsstyrelsen valde i stället ett förslag från uppdragsgivaren som gick ut på att 
undvika det helt  och hållet,  genom att  flytta den  planerade  tillbyggnaden några  
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Fig. 10a (vänster). Nedgrävningarna för de resta stenarna i Skeppssättning 1, sydväst om ålderdomshemmet. Dessa över-
täcktes på nytt inför undersökningen och ligger kvar intakta (?) idag. Foto åt norr, Tony Björk. Fig. 10b (höger). Ned-
grävningarna för de resta stenarna i den södra delen av Skeppssättning 2, framrensade vid förundersökningen 1996. Foto åt 
norr, Tony Björk. 

 
meter åt öster. Trots Länsmuseets avrådan, trots den uppenbara närheten till om-
fattande schaktningsarbeten och trots att omkring halva skeppet varit framschak-
tat vid förundersökningen, godkändes ett alternativ där skepp 1 åter övertäcktes 
med matjord och där det kom att ligga endast 1 m öster om den slutgiltiga explo-
ateringsytan.  

I den undersökningsplan som upprättades framhölls vikten av att daterings-
problematiken behandlades på ett genomtänkt sätt, med hänsyn till att det är 
ovanligt att hitta brandgravar med relation till nedgrävningar för resta stenar, vil-
ket kan ge stratigrafiskt tolkningsbara kontexter. 14C-analyser på prover från sten-
fundamenten bedömdes som ett lämpligt sätt att komma åt när stenskeppen an-
lades. Vidare föreslogs det att pengar avsattes för en osteologisk analys, för att 
fastställa art, kön och ålder på brända ben. 
 
Viktiga frågeställningar som kunde komma att belysas av en undersökning sum-
merades i fyra övergripande punkter : 
 

• Hur ser de enskilda gravarna ut, och vilken datering har de? 
• När anlades skeppssättningen -arna? 
• Hur länge användes Färlövsgravfältet? 
• Vad speglar gravarnas spridningsmönster, utseende och innehåll i fråga 

om den sociala strukturen i den yngre järnålderns samhälle? 
 
När undersökningarna påbörjades avlägsnades matjordslagret med hjälp av 
grävmaskin med släntskopa. Maskinen följdes och dirigerades hela tiden av en 
arkeolog.  Matjordslagret varierade  från 0,15 m  i den södra delen till mer än 0,70  
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Fig. 11. Anders Edring vid sållet på undersökningsyta 2, norr om Almhaga i mars 1998. Foto åt nordost, Tony Björk. 

 
m i den centrala delen (extra fyllnadsmassor och matjord invid de befintliga 
byggnaderna, påfört under byggnationen på 1960-talet), tillbaka till omkring 0,3 
m i den norra delen av området.  

För att tillmötesgå uppdragsgivarens önskemål om att utföra utgrävningen 
efterhand som deras arbeten fortskred, så att de inte blockerades av oframkomli-
ga ytor, kom grävningen att utföras vid tre skilda tillfällen. Vi återkommer till skä-
len och effekterna av detta nedan, bl.a. under rubrikerna ”Skeppssättningarna” och 
”Runstenen”.  Totalt var de undersökta ytorna 2 700 m2, uppdelat på två huvud-
schakt (schakt 1 och 2), tre mindre schakt i anslutning till de befintliga byggna-
derna (schakt 3 – 5, som grävdes utan att Länsmuseet informerats av entreprenö-
ren) och ett stort antal små schakt, de senare på grund av omplanteringen av 
Wrangels allé (se Trädplantering längs Wrangels allé 1997). Grävmaskin användes 
även för en andra, djupare schaktning inom ett mindre område (ca 250 m2) kring 
vapengraven för att kontrollera att vi inte hade missat några gravnedgrävningar. 

Rensning av ytor och anläggningar företogs huvudsakligen i direkt anslut-
ning till matjordsavbaningen. Grävningen av enskilda objekt utfördes för hand 
med hjälp av grävsked, samt i några fall med skyffel. Så gott som alla uppgrävda 
massor från de enskilda objekten siktades med hjälp av såll med 3 mm maskstor-
lek. 

Grävningen utfördes efter singlecontext-metodik, vilket i korthet innebär 
att nedgrävningar och fyllningar får separata, unika nummer. Det som här be-



 
Gravfältet i Färlöv 
 
 
 

18 

nämns objektnummer är detsamma som nedgrävningens nummer, vilket alltså 
motsvarar ett traditionellt anläggningsnummer. Metodens stora förtjänst är att 
den gör sekvenser med stratigrafiskt tolkningsbara situationer klarare att både 
tolka och presentera (se t.ex. Edring 1998). Dokumentationen av undersökningen 
gjordes i plan i form av inmätning med totalstation, kompletterat med handritade 
planritningar i skala 1:50, profilritningar i skala 1:20, samt några detaljritningar i 
skala 1:10. Fotografering gjordes med svartvit film och färgdia. Kontext- och ob-
jektbeskrivningar upprättades i fält direkt på profilritningarna. 

Metalldetektering utfördes på undersökningsyta 2, på parkeringsytan i norr, 
som undersöktes 1998. Resultaten av denna presenteras nedan (Metalldetektering). 
 

Topografi och markförhållanden inom undersökningsytorna 

Inledningsvis presenterades en redogörelse för socknens topografi. För en bättre 
förståelse av undersökningsplatsen ges här en något mer ingående beskrivning av 
förhållandena på platsen. Gravfältet ligger på en långsträckt isälvsavlagring i ett 
tydligt krönläge. Det är mycket väl exponerat, framför allt västerut (fig. 4). Slutt-
ningen västerut är bitvis relativt brant. Uppe på själva isälvsavlagringens krön är 
marken relativt flack. 

Inom det område som berördes av undersökningarna är de topografiska 
skillnaderna mycket små. Nivåskillnaderna rör sig inom + 19,5 till + 20,5 m.ö.h. 
Undergrunden på platsen består av sand med inslag av grus och enstaka större 
stenar. Sanden var på sina ställen fläckig, med gott om färgningar efter djur- och 
rotgångar, som emellanåt gjorde det svårt att säkert tolka diffusa lämningar.  
 

Anläggningarnas spridning 

Vid undersökningarna schaktades fram totalt 229 objekt, samt ytterligare ett 170-
tal ej numrerade lerfyllda nedgrävningar som snabbt bedömdes som sentida (se 
nedan). Spridningen framgår bl.a. av fig. 12 och bilaga 13. Bland de uppmärk-
sammade fynden fanns en vapengrav omgiven av rester av en yttre gravkonstruk-
tion, rester av två skeppssättningar, en rad med kraftiga stenskodda stolphål samt 
ett 150-tal stolphål, gropar, härdar och brandgravar. Skeppssättningarna och va-
pengraven var belägna en aning väster om isälvsavlagringens krönläge. Detta in-
nebär att de huvudsakligen har varit exponerade västerut. Med tanke på de rela-
tivt begränsade ytor som schaktats av är det vanskligt att likställa detta med att 
det inte finns lämningar både öster och väster om de undersökta anläggningarna. 
Snarare kan man se ett senare gjort fynd av en runsten m.m. som belägg för att 
det finns anläggningar som har samband med gravfältet, åtminstone i ett något 
neddraget, västligt läge också (se Trädplantering längs Wrangels allé 1997). 
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Fig. 12. Undersökningsytorna 1996 – 98 (inklusive förundersökningsschakten som ansluter till schakt 1) med samtliga 
inmätta nedgrävningar. Schakt 3 – 5 sektionsdokumenterades endast, p.g.a. att de hade grävts utan att entreprenören 
informerat Länsmuseet innan. Se även bilaga 13. 

Vapengraven 

Redan i undersökningarnas inledningsskede undersöktes en grav som bestod av 
en långsträckt nedgrävning om ca 1,99 x 0,66 m, som var 0,10 m djup och inne-
höll några ca 0,1 m stora stenar samt en väl samlad handfull med brända ben 
(Objekt 4). Benen var lämningar efter en vuxen människa, men den osteologiska 
analysen gav ingen ytterligare information (bilaga 9 - 10). 

Under denna grav fanns en rund nedgrävning med en storlek av 0,51 – 0,57 
m och ett djup av 0,90 m (O 14). I den, på 0,50 m djup, fanns en stenkista bestå-
ende av fyra stenar samt  en locksten.  Delarna  kunde  lätt fogas  samman till  en  
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Fig. 13. Spåren av gravmonumentet över vapengraven, skala 1:100. Anläggningarna som ingick i konstruktionen svart-
markerade. Vapengraven O 14 låg under O 4 i bildens centrum (se bilaga 4). De gråmarkerade anläggningarna ingick i en 
gravkvadrat (se nedan). 

 
större flat häll som hade delats för ändamålet. Skyddad av stenkistan stod ett 
bronskärl, fyllt med järnföremål och brända ben (fig. 14a-e). Kitteln innehöll två 
svärd, två lansspetsar, två spjutspetsar, två sköldbucklor (inklusive åtta nitar), två 
sköldhandtag, ett sköldkantsbeslag, två par sporrar och två små människofigurer 
av tunt bronsbleck (fig. 15-16). Vi har här alltså en dubbel, traditionell vapenupp-
sättning, vilket också bekräftas av benmaterialet. De brända benen har visat sig att 
vara kvarlevor efter två män som båda var vuxna. I det ena fallet har åldern fast-
ställts till mellan 20 - 40 år (Arcini, bilaga 9 - 10). Alla föremål hade bränts vid 
kremeringen och de större hade böjts eller knäckts för att få plats i gravkärlet. 
Föremålen är som ett resultat av detta i några fall svåra att bestämma typologiskt 
och mycket ömtåliga (se beskrivning av de enskilda föremålen nedan). 

Graven låg i centrum av ett runt gravmonument som vid undersökningen 
bestod av 15 grunda gropar, fyllda med homogen, något sotig sand. Gravcirkeln 
hade en ytterdiameter på nära 12 m och den har ursprungligen sannolikt haft 22 
grunda gropar  i cirkeln.  Antagandet baseras på att den då får ett symmetriskt ut- 
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seende. Så som den såg ut vid dokumentationen gav den ett fragmentariskt in-
tryck. Anläggningarna var i de flesta fall skålade och en del så grunda att de 
knappast kan betraktas som stolphål. Fyllningarna i dem var mycket likartade. 
Oturligt nog innehöll ingen av dem träkol. Sammantaget ger detta ett intrycka av 
att gravcirkeln var lämningar efter antingen en stensättning eller en hög, omgiven 
av en kantkedja, snarare än att det var frågan om en domarring. Det fanns inga 
som helst spår av någon överbyggnad i form av stenar eller jord, men det är tro-
ligt att det har funnits. Något som indirekt visar att hypotesen håller är att det har 
gjorts ett antal fynd av romerska importföremål i rösen stensättningar och högar, 

Fig. 14 a-e. Undersökningen av O4 och 14, fotodokumen-
terad i fem steg. Jämför med ritningarna bilaga 4. Bild a är 
fotograferad åt öster. Notera det ljusare partiet som utgör 
nedgrävningen för vapengraven (O14). Färgskillnaden i 
ytan observerades inte vid undersökningen, p.g.a. det dåliga 
decemberljuset. Foton Tony Björk (a +e) och Anders 
Edring (övriga).  
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men det finns inga belägg för de exklusiva fyndkategorierna i domarringar (Nick-
lasson 1997 s. 194 ff.).  

I den västra halvan av gravcirkeln fanns fyra gravar, med enstaka brända 
ben i vardera (från såväl människa som djur, se bilaga 10), som var anlagda i form 
av en kvadrat med måtten 3 x 4 m (O 73, 117, 121, 135). Skälet till det regel-
bundna mönstret är okänt, men fenomenet har observerats vid några tillfällen 
tidigare. Antingen kan den här typen av gravkvadrater uppträda friliggande eller 
inuti domarringar och kvadratiska stensättningar. Strömberg har tolkat den som 
dödshus kopplade till gravritualen (Strömberg 1961 p. 59,  70 f.). Några liknande 
kvadrater har påträffats på ett brandgravfält från vendel/vikingatid i Norra 
Åsum, på Kristianstadsslätten (Edring 1999 s. 62ff, 77f). En väl så trolig förklar-
ing till den här typen av kvadrater skulle kunna vara att det är en konstruktion 
som har att göra med själva likbålet från kremeringar. Att det skulle röra sig om 
en s.k. stacklada eller fyrstolpshus verkar mindre troligt, med tanke på innehållet i 
anläggningarna och avsaknaden av boplatslämningar i övrigt från järnåldern inom 
de undersökta ytorna. En av brandgravarna i Färlövskvadraten har daterats med 
14C-analys men tyvärr gav den ett resultat till mesolitisk tid, vilket knappast är 
liktydigt med anläggningstiden (O 117, 8765 +/- 80 BP, Ua 13051). Det fanns en 
uppenbar inblandning av äldre material i flera objekt på platsen. Vi får anledning 
att återkomma till detta problem längre fram (se Gravfältets kronologi).  

Det fanns, med de sex ovannämnda gravarna, totalt nio brandgravar innan-
för gravcirkeln - O 4, 14, 73, 109, 113, 115, 117, 121 och 135. O 109 överlagrade 
O 113 och 115. Detta är helt klart det ställe där gravar ligger som tätast inom den 
undersökta ytan av gravfältet. En av dem innehöll en blå glaspärla och en inne-
höll en liten keramikskärva (Fnr. 66, O 113 respektive Fnr. 64, O 109). Inget av 
dessa båda fynd var möjliga att datera närmare än till järnålder.    
 

Fynden och datering 

Vapengraven i Färlöv innehöll en bronskittel, en så kallad Östlandskittel, som är 
ett importföremål från romarriket. Den är av Eggers typ E 40 (Lund Hansen 
1987 p. 375, Tafel 6) och den är 19 cm hög och 27 cm bred som mest. Kärlet har 
ett järnhandtag och dess botten har reparerats med bronsplåt, fäst med bronsni-
tar. Den här typen av bronskärl var tidigare endast känt i ett exemplar i Skåne, 
från en rik vapengrav på Simrisgravfältet (Lund Hansen 1987 s. 449, Nicklasson 
1997 s. 250 f.).  

Båda svärden är dubbeleggade och har raka tångar som avslutas med knop-
par. Svärd 1 (fnr 41) har vikts 5 gånger och dess längd kan uppskattas till 65,6 cm 
för bladet och 12,9 cm för tången. Bladet har en maximal bredd av 5 cm där det 
möter tången. Den totala längden är ca 78,5 cm. Svärd 2 har vikts 6 gånger och 
längden kan  uppskattas till 55,5 cm för bladet  och 14,5 cm för tången,  vilket ger  
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Fig. 15. Fynden från vapengraven, O14. Foto Bengt Almgren, LUHM. 

 
en total längd av runt 71 cm. Bladet har en maximal bredd av 6,5 cm där det mö-
ter tången (fnr 42). Det kortare svärdet är grövst och ger ett tyngre intryck, men 
båda svärden är så likartade i utförandet i övrigt att det är troligt att de tillverkats 
av samma smed. 

Båda lansspetsarna är av järn. Lansspets 1 (fnr 43) har en total längd av ca 
27,4 cm. Den har böjd spets, kanterna är invikta och holken är deformerad. Lans-
spets 2 (fnr 44) har en längd av 24,5 cm. Bladet är knäckt, kanterna är invikta och 
holken är deformerad. Båda lansarna är av Ilkjaers typ 17, Vennaker, enligt Ilkja-
ers definitioner. Vennaker typen anses vara en slags bred form av Vennolum lans, 
också beskriven som en hybrid form mellan Vennolum och Skiaker, båda datera-
de till C1b (Ilkjaer 1990 s. 40, 95, 120). 

Spjutspetsarna är likaså av järn. Spjutspets 1 (fnr 45) har en total längd av 
ungefär 21,5 cm. Den är ihopböjd och holken är deformerad. Spjutspets 2 (fnr 
46) har en total längd av 17,8 cm. Den är bruten på det ställe där bladet möter 
holken, och holken är deformerad. Spjutspets 1 är av typ 6, Illerup, en hybrid 
form mellan Simris och Skiaker, och spjutspets 2 är av typ 2, Hval, båda bedöm-
ningarna enligt Ilkjaers definitioner. Dateringen måste ligga mellan B2 - C1b (Ilk-
jaer 1990 s. 165, 183, 187, 200). 

Sköldbucklorna är också av järn och de består av ett antal fragment vardera. 
På grund av fragmenteringen var de särdeles svåra att bestämma, men det råder 
ingen tvekan om att båda är halvklotformade. Enligt min mening är båda av Zie-
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lings typ R1, som dateras till C1a - C2 (Zieling 1989 s. 139 f., Tafel 17). Ilkjaer 
kallar typen 5b och daterar den uteslutande till C1b (Ilkjaer 1990 s. 35, Abb. 199). 

Nitarna från sköldbucklorna är av järn och de har alla samma slags runda, 
flata huvud. De tycks vara en mellanform till Zielings typ B och C (Zieling 1989 
s. 256 ff., Tafel 34). Av detta skäl är det tveksamt om de kan bidra till dateringen 
av graven. Det kan inte uteslutas att någon/några av nitarna tillhör sköldhandta-
gen i stället för sköldbucklorna. 

Sköldhandtagen är av järn och de är sönderbrutna i flera delar. Trots det är 
de ganska enkla att bestämma, tack vare den karaktäristiska formen. De är av Zie-
lings typ V2, och dateras till B2 - C1b. (Zieling 1989 s. 220 f., Tafel 30). 
Det enkla sköldkantsbeslaget består av en tunn bronsplåt som har böjts över en 
sköldkant och hållits på plats med små nitar. Sköldkantsbeslaget är av Zielings typ 
A, daterad till B2 - C1b (Zieling 1989 s. 227 f., Tafel 32). 

Sporrarna är av järn och de är av två olika typer. Det första paret är kom-
pakta och har en kant längs bågarna och i tvärsnitt fyrkantiga spetsar. Det andra 
paret är svårare att bestämma, men troligen hör de hemma i gruppen Knopp-
sporrar (sporrar vars armar avslutas med knoppar), trots att de har böjda ändar. 
Det första paret passar väl in i Jahns serie, som avslutas med knoppsporrar av 
samma typ som de från Färlöv (Fnr. 47-48), daterade till sent 100-tal och 200-tal, 
och i jämförelse med Nicklasson verkar det mest sannolikt att placera båda paren 
i B2 - C1b (Jahn 1921 s. 50, 51, Abb. 50 - 58, Tafel 1. Nicklasson 1997, t ex s. 238 
f., 252 f.). Sporrar anses spegla hög status och det verkar vara relativt vanligt med 
sporrar i vapengravar i Skåne, jämfört med andra områden (Nicklasson 1997 s. 
94, 142, 162, fig. 57). 

De två små människofigurerna är av tunn bronsplåt och de kan ha fungerat 
som dekoration på kläder, svärdsbälte eller sköld. Det är troligt att figurernas 
funktion varit att visa ägarens/bärarens status eller att de har fungerat som lycko-
amuletter (se omslagsbild samt fig. 15). De närmaste parallellerna till människo-
avbildningar i helfigur kommer från Illerup i Danmark och från Frøihov i Norge. 
I båda fallen har de fungerat som dekorationer på svärdsbälten (Ilkjaer 1996a s. 
99 ff, 317 ff. Ilkjaer 1996b s. 96 f. Ilkjaer 1996c Tafel 97, 98). 

Baserat på dateringarna av de enskilda föremålen i vapengraven går det att 
göra en samlad dateringen till period C1b. Som helhet pekar materialet på period 
C1, men det finns några artefakter som preciserar dateringen till C1b. Dessa fö-
remål är lansarna och sköldbucklorna. Båda kategorierna förekommer endast 
under C 1b enligt Ilkjaer (1990 s. 107, 328, 330). Hela uppsättningen passar väl in 
i Ilkjaers gravgrupp 5. Gruppen innehåller flera nya typer, nämligen halvklotfor-
miga sköldbucklor (t.ex. Zielings typ R1), Hval-, Folkeslunda- och Simrisspjut-
spetsar, och tveeggade svärd börjar dominera bilden. Det vanligaste importföre-
målet i denna grupp är Östlandskärlen (Ilkjaer 1990 s. 286 f.). 



 
Gravfältet i Färlöv 

25 

 
Fig. 16. Föremålen i bronskitteln från O14. Teckning Jimmy Juhlin, Regionmuseet Kristianstad. 
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Stolphålsraden 

Endast 4 m väster om högen/stensättningen över O4 och 14, fanns en rad med 6 
manifesta stolphål i nord-sydlig riktning (fig. 17). Stolphålen var mycket enhetliga 
till sin karaktär, med en central fyllning av grå sand med bitar av träkol och brän-
da ben, omgivna av ett brunt lager i vilket det fanns stödstenar. Stolphålen var 
0,80 – 1,32 m i diameter och 0,46 – 0,92 m djupa (fig. 17, 18a-b, bilaga 5).  

Stolphålen i raden har tolkats som gravar med markeringar i form av stol-
par. Tolkningen baseras på att de innehöll små mängder brända ben av människa 
i ett fall, djur och människa i ett fall, djur eller människa i två fall och djur i ett fall 
(se bilaga 10).  

Ett av stolphålen daterades med hjälp av 14C-analys på träkol. Resultatet gav 
en datering till sen folkvandringstid – vendeltid (O 2, Lu 4283 1420 ± 70 B.P., 
bilaga 8). Med en enda datering och med tanke på att det rör sig om små mängder 
ben är det inte uteslutet att anläggningarna inte var gravar utan att de i själva ver-
ket innehöll sekundärdeponerat material och att dateringen därmed visar en bakre 
gräns för en möjlig datering. 
 

 
Fig. 17. Stolpraden, O2, 66, 71, 76, 84 och 87. Skala 1:200. Den kantiga figuren till vänster i bild, markerad BP, var 
en byggprofil (jmf  bilaga 13). 
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Fig. 18a. Objekt 2 i stolpraden. Foto åt norr, Tony Björk.     Fig. 18b. Objekt 87. Foto åt norr, Anders Edring. 

 

Skeppssättningarna 

Redan vid förundersökningarna stötte vi på lämningar efter två stora skeppssätt-
ningar (skepp 1 och 2), och vid avslutningen av undersökningarna fann vi läm-
ningar efter ytterligare en (skepp 3). Skeppen hade, i nummerordning, varit 50, 
runt 80 och åtminstone 40 m långa. Samtliga mått överstiger vad som är normalt 
för den här typen av gravmonument.  

Skepp 1 

Skepp 1 var den konstruktion som upptäcktes först. Det var den bäst bevarade av 
de tre skeppssättningar som berördes, med en längd som har uppskattats till 50 m 
och en bredd av 13 m. Skepp 1 bestod av totalt 19 framschaktade fundament för 
resta stenar. Stenarna hade för länge sedan tagits bort och fundamenten bestod 
av igenfyllda gropar, med eller utan mindre stödstenar. Halva skeppet schaktades 
fram vid förundersökningen. Efter önskemål från exploatören, som fick stöd av 
länsstyrelsen, övertäcktes de framschaktade lämningarna, utan att undersökning 
fick ske av någon av de anläggningarna (se Förundersökningarna 1995 och 1996). 
Lite träkol samlades dock in från ytan av några av fundamenten, och ett prov har 
14C-analyserats till (LuA 4282 1150 ± 100 B.P., fig. 9, 10a, 19, bilaga 1, 8 och 13).  

Skepp 2 

Skepp 2 var den största skeppssättning som berördes av undersökningen, men i 
gengäld den sämst bevarade. Den beräknas ha varit 80 m lång och 17 m bred, och 
den bestod av 33 undersökta fundament till resta stenar. Det är möjligt att vi på-
träffade den norra ändstenen i schakt 2. Schaktens begränsade utbredningar gör 
det omöjligt att ge ett slutgiltigt svar på frågan om skeppets faktiska storlek, även 
om det är troligt att vi undersökte rester av den norra ändstenen. Det objekt som 
åsyftas är O 382 + 452. Det faktum att det fanns ytterligare tre gropar av samma 
karaktär, strax öster om ”idealläget” är dock förbryllande (O 367, 369 och 380, se  
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Fig. 19 (motstående sida). Rester av skeppssättningar på Färlövsgravfältet (skala 1:2000). Det enda intakta monumentet 
är Skepp 5. Kvarstående stenar finns i skepp 3, 4, 5, 6 och 7. Skepp 1 och 2 baseras helt på resultaten av de arkeologiska 
undersökningarna 1996-98. Skepp 7 består idag endast av två kvarvarande resta stenar. Rekonstruktionslinjen för detta 
skepp baseras på enskifteskartan från 1807 (se fig. 6). 

 
bilaga. 13). Möjligen kan det ha legat en mindre skeppssättning direkt öster om 
den norra delen av skepp 2. Den totala längden av skepp 2 är däremot odiskuta-
bel - den måste ligga kring 80 m om man utgår från den form som stenraderna 
har bildat (fig. 20b). Det kan med stor säkerhet uppskattas att sju – åtta funda-
ment förstörts i samband med tidigare byggnadsarbeten och det totala antalet 
stenar i skeppssättningen uppskattas till omkring 56 stycken.  
De undersökta fundamenten varierade i ytstorlek mellan 0,5 - 1,4 m, och djup 
mellan 0,1 - 0,6 m. Endast 4 av de 33 fundamenten innehöll stödstenar och 18 
innehöll fynd av träkol, brända ben och eller flintartefakter/avfall. Tre fundament 
innehöll fragment av tegel eller krukskärvor från historisk tid. De brända benen 
från 8 av fundamenten har blivit bestämda till människa i 2 fall, djur i 2 fall, män-
niska och djur i 1 fall och slutligen som endast bestämbart till människa eller djur 
i 3 fall (bilaga 10). Två träkolsprov från fundamenten har 14C-analyserats till ven-
del – vikingatid respektive yngre förromersk – romersk järnålder (Lu 4308: 1250 
± 100 B.P. och Ua 13053: 1940 ± 70 B.P.).  

Innanför inramningen av skepp 2 fann vi sju brand- eller offergropar (O 
168, 227, 291, 306, 308, 329, 349) och ett sotigt brandlager på omkring 15 m2 (K 
350). Det senare innehöll ett blandat material med brända djurben, senmedeltida 
eller yngre keramik, tegelfragment och moderna glasbitar (bilaga 2). Det var ett 
väldigt blandat och litet material för ett brandlager, men vi ska ha i åtanke att 
marken har odlats intensivt och även att storskalig grävning har företagits i sam-
band med byggande, dränering o.s.v., på marken under de senaste 30 åren. Det är 
främst det faktum att det sotiga skiktet med bl.a. brända ben låg närmast den ste-
rila moränen som lett till tolkningen att det kan vara rester efter ett brandlager. 

Skepp 3 

Skepp 3 (del av RAÄ 1) berördes endast i begränsad omfattning. De två funda-
ment som påträffades (O 364-365 och 389) hörde utan tvekan ihop med två av 
de fyra resta stenar som fortfarande står norr om ålderdomshemmets parkerings-
plats. Den kan grovt uppskattas till att ha varit åtminstone 40 m lång. Uppskatt-
ningen baseras helt och hållet på den konstruerade linjen som förbinder de un-
dersökta objekten med de kvarstående resta stenarna (fig. 19 och bilaga 13), och 
ska betraktas som ett förslag snarare än en sanning. Det finns ännu inte några 
14C-analyser på prov från skepp 3. 
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Skepp 4, 5 och 6 

Frånsätt de undersökta skeppssättningarna så finns det synliga lämningar efter 
ytterligare tre skeppssättningar på gravfältet. En av dem har redan berörts och 
det är ett 18 m långt skepp beläget på tomtmark invid ett torp (skepp 5, RAÄ 7). 
Det andra kan beräknas att ha haft en längd av mer än 40 m, trots att det endast 
är en del av den östra sidan, med 10 stenar, som är intakt idag (skepp 6, RAÄ 2). 
Denna skeppssättning berörs nedan under kapitel Återställningarbeten 1999. Den 
sista skeppssättningen är inte mycket mer än en gissning. ”Skeppet” består av två 
stenar, som är placerade i en sådan vinkel i förhållande till varandra att de pekar 
mot en punkt som mycket väl skulle kunna vara den södra änden av ett skepp. 

Fig. 20a (vänster). Skepp 1, skala 1:400. Fig. 20b (höger). Skepp 2, skala 1:600. Notera de svartmarkerade prickarna 
som markerar rekonstruktionsförslag över var de övriga stenarna i skeppssättningen kan ha stått 
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Den hypotetiska skeppssättningen ligger strax nordväst om skepp 3, d v s norr 
om de aktuella undersökningsytorna (skepp 4, del av RAÄ 1). 
 

Skepp 7 

Skepp 7 (RAÄ 4) består idag endast av två kvarvarande resta stenar. Rekonstruk-
tionslinjen för detta skepp baseras på enskifteskartan från 1807 (se fig. 6, 19 och 
bilaga 13). Skeppet bedöms ha varit minst 50 m långt. 
 
 

  
Fig. 21a. O 27, stenfundament i skepp 2. Foto åt öster,       Fig. 21b. O 31, södra stävstensfundamentet i skepp 2. Foto 
Anders Edring.                                                            åt söder, Tony Björk. 

 

  
Fig. 21c. O 281, stenfundament i skepp 2. Foto åt öster,      Fig. 21d. O 289, stenfundament i skepp 2. Foto åt väster, 
Anders Edring.                                                             Tony Björk. 

 

Orientering, antal och storlek 

Samtliga skeppssättningar i Färlöv är orienterade i ganska exakt nord - sydlig rikt-
ning, eller om man så vill i samma riktning som den höjdsträckning som de ligger 
på. Orienteringen är inte förvånande eftersom detta var det bästa sättet att expo-
nera dem mot omgivande områden. Inte heller antalet monument överraskar, 
eftersom vi kan förvänta oss att den här typen av gravfält generellt sett förstörts i 
stor utsträckning under historisk tid i Skåne, i synnerhet i samband med odling. 
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Gravfält av skeppssättningstyp som ligger på brukningsvärd mark har generellt 
sett haft betydligt fler resta stenar än de som återstår idag (Carlie 1994 s. 94). Det 
är däremot förvånande med ansamlingen av flera stora och en extremt stor 
skeppssättning. Detta ger oss en intressant utgångspunkt för att längre fram dis-
kutera platsens betydelse i samband med en Kulturhistorisk syntes. 
 

Övriga gravar, offer och osteologi 

Hela benmaterialet från undersökningarna 1996 - 97 har blivit föremål för en 
osteologisk analys (bilaga 9 – 12). Tyvärr har 6 anläggningar med brända ben från 
1998 års undersökning inte blivit osteologiskt analyserade.  

Allt benmaterial var bränt och totalt 37 anläggningar innehöll brända ben. 
Av 31 analyserade anläggningar innehöll 9 st människa, 2 st människa och djur, 7 
st människa eller djur och 13 st djur. En del av materialet har redan presenterats 
och det har antytts att många objekt varit svåra att tolka som antingen gravar eller 
delar av andra strukturer. De preliminära tolkningarna av brandgravar som gjor-
des i fält baserades främst på om det fanns sot och brända ben i anläggningarna 
eller ej. Den osteologiska analysen visade sedan att benmaterialet generellt sett 
bestod av få och mycket små fragment från respektive objekt, vilket gjorde att det 
i vissa fall var svårt att ens göra artbestämningar. Vissa av de grunda groparnas 
diffusa karaktär, i kombination med det faktum att en del av dem endast innehöll 
djurben, gör det angeläget att ge dem en tolkning. Fenomenet med gropar med 
brända djurben har observerats på flera yngre järnåldersgravfält, bl.a. på Vätteryd 
där Strömberg förknippar dem, tillsammans med härdar med djurben, direkt med 
den rådande gravseden (Strömberg 1961 s. 61). Detta verkar vara en rimlig för-
klaring för en del av groparna med brända djurben på Färlövsgravfältet. En av 
dem innehöll exempelvis enbart brända ben av hund (O 93). Det fanns totalt 14 
objekt som innehöll enbart brända djurben. Ett av dem 14C-daterades till sen me-
solitikum (O 227, Ua 13052: 6450 ± 75 B.P., bilaga 8), alltså rejält utanför den 
förväntade åldern.  

Mellan skepp 1 och högen/stensättningen över vapengraven fanns en linje 
med gravar, eller snarare stora stolphål, som låg i nord - sydlig riktning (O 2, 68, 
71, 76, 78, 87). Dessa innehöll brända fragment av människo- och djurben och 
träkol från ett av stolphålen 14C-daterades till sen folkvandringstid - vendeltid (Lu 
4283: 1420 ± 70 B.P., bilaga 8). En rimlig uppskattning av det faktiska antalet gra-
var på platsen är endast drygt 14 st och vissa av dem innehöll, som sagt var, en-
dast enstaka ben av människa. Detta gör det möjligt att de, liksom en del av de 
objekt som tolkats som brandoffer, egentligen kan vara ett resultat av andra hän-
delser, t.ex. ben från en gång i tiden mer eller mindre vitt utspridda brandlager 
som omdeponerats vid nedgrävningar av olika slag. Till exempel påträffades en 
smält glaspärla från järnåldern i en nedgrävning som daterades till 1600 - 1900-tal 
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(Fnr. 110), vilket tydligt visar att det åtminstone har skett en viss sekundärdeposi-
tion av gravmaterial.  
 

Sentida lämningar 

Schakten kring Almhaga präglades av ett stort antal sentida nedgrävningar i form 
av dels mindre stolphål och gropar med lerblandad fyllning, dels av större gropar 
som i de flesta fall hade melerad, sandblandad fyllning. I många fall fanns det 
tydliga stratigrafiska kopplingar till järnålderslämningarna på platsen och vi fick 
snabbt klart för oss att det i de flesta fall enkelt gick att skilja mellan olika typer 
anläggningar redan utifrån en okulär besiktning i samband med framresning och 
inmätning. I de fall de sentida lämningarna undersöktes visade de sig innehålla 
bl.a. tegelfragment, yngre rödgodskeramik och glas.  
 

Metalldetektering 

Metalldetektering utfördes av matjordslagret i samband med schaktningen av un-
dersökningsyta 2, 1998. Vid detekteringen påträffades ett blandat material som till 
övervägande delen utgjordes av byggskrot, som säkert härrör från byggnationen 
på 1960-talet. Ett mindre antal äldre föremål påträffades och de utgörs av en rek-
tangulär sölja i kopparlegering, sannolikt från 1700-1800-tal, och ett svenskt mynt 
från 1745 (2 ör sm).  

Utvärdering av metodik 

De metodval som görs inför en undersökning av det här slaget måste göras med 
omsorg. Inför och under tiden för undersökningarna i Färlöv valde vi i stor ut-
sträckning att matjordsavbana med grävmaskin. Förvisso under ständig tillsyn av 
en arkeolog, men det var mycket små ytor som grävdes för hand innan maskinen 
nådde steril undergrund. I efterhand framstår det som vårt största misstag. Vi 
borde ha sållat provrutor av matjorden innan den avlägsnades, förutom i det lilla 
parti inuti skepp 2 som tolkades som rester efter ett brandlager (K 350). För den 
del av undersökningsytorna som låg mellan ålderdomshemmets flyglar, samt i 
anslutning till parkeringsplatsen, hade detta varit fullt möjligt att genomföra. Den 
södra delen av undersökningsområdet var däremot avschaktad innan det stod 
klart vilken typ av lämningar som fanns på platsen. 

På den del av ytan som undersöktes 1998 användes metalldetektor efter att 
grässvålen hade avlägsnats, men innan matjorden hade tagits bort (se ovan). Sök-
ningen var dessvärre inte framgångsrik utan resulterade endast i några artefakter 
från 1700-talet samt en stor mängd modernt skräp, i huvudsak spill och rester 
från tidpunkten för de befintliga byggnadernas uppförande. Det visade sig alltså 
vara mycket svårt att genomföra en heltäckande genomsökning med metalldetek-
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tor. Det kan befaras att de mindre metallfragment som förmodades finnas i mat-
jorden, härrörande från sönderplöjda brandlager, ”drunknade” i bruset av mäng-
den med modernt byggavfall. I ljuset av detta framstår det som ännu beklagligare 
att vi inte sållade ett urval av matjorden innan den slutgiltiga avschaktningen ut-
fördes.  

Det finns en undersökning som är intressant som jämförelse till Färlövs-
skeppen. Det handlar om lämningar efter en skeppssättning, i form av stenfun-
dament, som hittades vid en utgrävning i Linköping 1990. Skeppet hade varit 50 
m långt och nästan 12 m brett. Problemen vid analysen och utvärderingen av re-
sultaten är likartade de som gäller för Färlövsskeppen. Att döma av undersök-
ningsrapporten så gjordes det inte heller i detta fall någon sållning eller annan 
genomsökning av den plöjda matjorden (Helander & Zetterberg 1995 s. 13ff.). 
Det är rimligt att misstänka att skälet till denna felbedömning var densamma som 
i Färlöv, nämligen att det mesta av matjorden var avschaktad innan det stod klart 
vilken typ av lämningar det var frågan om. Ett forcerat tempo i kombination med 
brist på tid och/eller pengar har varit en vanlig orsak till olyckliga prioriteringar 
vid exploateringsgrävningar.  
 
 

Trädplantering längs Wrangels allé 1997 
I samband med en återplantering av Wrangels allé, utmed riksväg 19, genomför-
des under hösten 1997 en schaktningsövervakning när planteringsgroparna gräv-
des. Allén sträcker sig genom Färlövsgravfältet och totalt grävdes ca 100 planter-
ingsgropar utmed det parti som berör gravfältet. Planteringsgroparna var ca 1 x 1 
x 0,5 m stora. I en planteringsgrop strax sydväst om mangårdsbyggnaden för går-
den Gustavsfält påträffades en 0,84 x 0,68 stor och 0,14 m djup nedgrävning som 
var fylld med sotig sand (W 2). Anläggningen var täckt av en ca 1,0 x 0,9 x 0,3 m 
stor sten som låg ned. Detta har förmodligen varit en rest sten. I en planterings-
grop ungefär 70 m norr om föregående påträffades ett stolphål som var 0,24 m i 
diameter och 0,10 m djupt (W 4, fig. 22b).  

Runstenen 

Nordväst om ålderdomshemmet Almhaga påträffades fyra mer eller mindre sten-
fyllda nedgrävningar om ca 0,5 m i diameter vardera (W 6, 8, 12, 14). Dessa läm-
ningar undersöktes inte vidare, p.g.a. att de låg under det djup som erfordrades 
för trädplanteringen (0,4 – 0,5 m).  

I samma läge, inte mer än ca 50 m väster om den stora skeppssättningen 
(skepp 2), hittades en runsten i en av planteringsgroparna. Stenen är 2,80 x 0,95 x 
0,45 m stor och den har en inskription på en av bredsidorna. Under den liggande 
stenens bas fanns ett fundament som var ungefär 2 m i diameter,  och det var fyllt  



 
Gravfältet i Färlöv 

35 

 
Fig. 22a. Runsten m.fl. lämningar utmed Wrangels allé i       Fig. 22b. Lämningar utmed Wrangels allé i höjd med gården 
höjd med Almhaga. Jämför med bilaga 13.                            Gustavsfält. Jämför med bilaga 13. 

 
med mindre stödstenar, vilket tydligt indikerar att fyndplatsen är den plats där 
runstenen ursprungligen rests (W 10, fig. 22a och 23a). Tyvärr ansåg länsstyrelsen 
att det påträffade fundamentet skulle bevaras i det skick det var.  Planteringsgro-
pen återfylldes och runstenen transporterades till Dalby stenhuggeri för konser-
vering. Efter konserveringen restes stenen i ett läge ca 4 m öster om fyndplatsen, 
för att den skall skonas från trafikpåverkan, snöröjning och vägsalt. För detta än-
damål grävdes ett mindre schakt om 1,1 x 2,2 m där den kunde återresas. I schak-
tet fanns det en lagerföljd bestående av 0,2 m matjord, 0,25 m påförd brun sand 
och underst ett 0,1 – 0,2 m djupt sot- och träkolsblandat lager med enstaka brän-
da ben. I den sterila botten dokumenterades tre stolphål som var tätt ställda i rad 
i öst-västlig riktning. Stolphålen var 0,25 – 0,30 m i diameter och ca 0,2 m djupa. 
Söder om stolphålen fanns i sotlagret en remsa med en gles stenpackning, vars 
vidare utbredning inte gick att fastställa.  

I denna rapport ges endast en kortare beskrivning av runstenen. Tyvärr har 
experterna inte lyckats få ett begripligt budskap ur inskriften på grund av att ste-
nens yta är mycket vittrad.  Däremot kan de berätta att den enkla utformningen, 
avsaknaden av urnordiska runor avslöjar att den är från den s.k. övergångstiden 
mellan den  äldre och yngre runraden,  650 - 900 e. Kr.  Jämfört med  gruppen av 
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Fig. 23a. Fundamentet under den kullfallna runstenens bas. Foto åt nordväst,          Fig. 23b. Runstenen med preliminärt  
Tony Björk.                                                                                                  ifylld text, direkt efter konservering. 

 
tidiga Sydskandinaviska runstenar i Blekinge, fr.a. stenen vid Sölvesborgs kyrka 
daterad 750 – 800 e. Kr., så är Färlövsstenen troligen något yngre, snarast från 
800-talet (Moltke 1976 s. 108 ff., Snædal 1998). 
 

Återställningsarbeten 1999 
I samband med undersökningsetappen 1998 upptäcktes att det pågick avverkning 
av skog i den skogsdunge där RAÄ nr 2 är belägen. Vid ett besök på platsen kun-
de det konstateras att två stenar som ingår i fornlämningen hade välts omkull i 
samband med avverkning och flisning. Skadegörelsen anmäldes till Länsstyrelsen 
och Polisen, som överlämnade ärendet till åklagare. Tingsrätten i Kristianstad 
väckte åtal mot en maskinist, men han friades av rätten. Länsstyrelsen beslutade 
därefter att fornlämningen skulle bli föremål för en efterundersökning och åter-
ställning. Denna utfördes av Regionmuseet och bekostades av Länsstyrelsen. 

Vid återställningen koncentrerades insatserna till en undersökning av de 
delvis igenfyllda gropar där de aktuella resta stenarna tidigare stått. Vid under-
sökningen av dessa dokumenterades två stenfundament om ca 1 x 1 x 0,9 m, re-
spektive 1 x 0,7 x 0,7 m. Fundamenten låg i linje med de resta stenar som fanns 
kvar i ursprungligt läge, vilket talar för att de har ingått i en gemensam konstruk-
tion, som bör ha varit en skeppssättning (Stensättning 6, fig. 19, 24 och 25). Vid 
undersökningen noterades att matjorden förutom sentida material (som tegel och 
glas) innehåller rikligt med flintavslag och enstaka bitar förhistorisk keramik. Det-
ta talar för att det även finns äldre lämningar än skeppssättningen på platsen. 

Vid återresningen av stenarna användes en traktorgrävare som lyfte dem 
med stroppar. I stenpackningarna infogades tegelstenar och aluminiumburkar för 
att tydligt visa att de är omsatta i sen tid. 
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Fig. 24. RAÄ 2 och 7 med den yta som undersöktes vid återställningen av skadorna på platsen 1999. 

 

  
Fig. 25a (vänster). Platsen för skadorna då de upptäcktes. Notera de två flyttade stenarna som ligger intill de två sydligaste 
stenarna som stod kvar. Foto åt sydväst, Johan Dahlén.  Fig. 25b (höger). Stenarna återresta på sina ursprungliga platser. 
Foto åt öster, Tony Björk.  
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Grävning för optokablar 2005 
Vid schaktning för bredbands- och elkablar mellan Önnestad och Härlöv utförde 
Regionmuseet en förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Vid ar-
betet berördes Önnestads bytomt (RAÄ 29 i Önnestads sn), Färlövs bytomt och 
norra delen av järnåldersgravfältet i Färlöv (RAÄ 67 respektive 1 i Färlövs sn). 

Vid grävningen i Önnestads bytomt inspekterades ett ca 20 m långt schakt i 
gatumark (gångbana längs med gamla byvägen). Schaktet var ca 0,5 m djupt och i 
det påträffades endast omrörda massor. I samma sträckning löper sedan tidigare 
nedgrävda dagvattenledningar. 

Inom Färlövs bytomt plöjdes en del av schaktsträckan, medan resterande 
del grävdes i vägkant respektive i gångbana. I gångbanan inspekterades ett kortare 
parti om ca 3 m, men även här kunde det endast konstateras omrörda massor till 
schaktat djup. 

 
 

 
Fig. 26. Kabelschaktet som grävdes i den norra delen av Färlövsgravfältet 2005. 
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Fig. 27a. Kabelschaktet norr om RAÄ 1. Foto åt väster, Tony Björk.           Fig. 27b. Härden A 3, foto mot väster. 

 
Slutligen tangerades den nordligaste delen av järnåldersgravfältet i Färlöv. På 
grund av att flera ledningar skulle läggas parallellt med varandra kom schakt-
sträckan att grävas med grävmaskin istället för att plöjas, som det ursprungligen 
var tänkt. Tanken med denna lösning var att minimera skadorna på eventuella 
lämningar dolda under mark, med ett smalt schakt för samtliga ledningar istället 
för flera parallella plöjningar. Schaktbredden var ca 0,3 m och djupet ca 0,7 m i 
den västligaste delen av schaktet, medan djupet var ca 0,3 – 0,4 m i den centrala 
och södra delen av schaktet. 

Vid schaktningen påträffades fem anläggningar som bedömdes som förhi-
storiska samt en större recent nedgrävning som innehöll tegel och fönsterglas. I 
schaktets sydöstra del var jorden omgrävd även nere vid schaktbotten, vilket tol-
kas som att det löpte i ett äldre ledningsschakt för VA eller dylikt. 

Två av de förhistoriska anläggningarna, ett stolphål och en härd (A 2 och 3, 
fig. 27b) undersöktes. Träkol från härden 14C-daterades till sen mesolitisk tid 
(UGAMS 859: 6470 ± 56 B.P., bilaga 8). Härden har således inget samband med 
järnåldersgravfältet. 

Ledningen lades direkt ovanpå två nedgrävningar som kan utgöra gropar el-
ler gravar (A 1 och 5). Detta motiverades dels av schaktets ringa bredd, dels av 
bedömningen att de kan ligga kvar i stort sett orubbade. Det hade krävts en stör-
re matjordsavbaning för att undersöka dem på ett tillfredsställande sätt. En större 
stenpackning (A 4), som eventuellt utgör ett fundament till en rest sten, sparades 
genom att schaktsträckan modifierades till en aning sydligare läge i detta parti. 

Avslutningsvis kan det konstateras att den utförda schaktningsövervakning-
en var en nödlösning som berodde på att det var svårt att hitta en rimlig alternativ 
sträckning, i kombination med att beställaren missat väsentlig information om 
antal och typ av ledningar som skulle dras i sträckningen. Ett väsentligt arkeolo-
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giskt resultat av arbetet är, trots allt, att det kunde konstateras att gravfältet av allt 
att döma sträcker sig längre norrut än vad de kvarvarande resta stenarna visar. 
 

Fyndmaterialet 
Det samlade fyndmaterialet från undersökningarna kring Almhaga är relativt litet. 
Det utgörs i huvudsak av brända ben, flintavslag och träkol. Endast en liten andel 
fynd utgörs av andra kategorier. Fynden från den rika vapengraven O14 sticker ut 
i materialet och dessa föremål har redovisats separat ovan (se Vapengraven). 
 

Flinta 

Flintan från platsen utgörs till övervägande del av avslag och avfall i Kristian-
stadsflinta. Det finns endast tre spånfragment, en kärna och en skrapa – alla i 
Kristianstadsflinta – som sticker ut och tydligt indikerar sten- eller bronsålders-
lämningar i området. 
 

Träkol 

Träkol tillvaratogs från ett antal undersökta objekt av olika slag (bilaga 2). Träko-
len har inte vedartsanalyserats, men några prover har använts till 14C-analyser. 
Dateringarna finns redovisade i bilaga 8. 
 

Keramik 

Keramikmaterialet utgörs dels av några enstaka bitar förhistorisk keramik, dels av 
ett antal skärvor yngre rödgodskeramik från 1400 – 1800-tal e. Kr. Den förhisto-
riska keramiken kan inte i något fall dateras närmare.  
 

Brända ben 

Brända ben påträffades i många olika kontexter. En lite större mängd, med mer 
än 20 g, fanns främst i vapengraven (O 14) och några andra gravar/offergropar 
(O 4, 93 och 121), medan det i merparten av de anläggningar som innehöll brän-
da ben endast fanns några få eller ett enstaka bränt ben. De brända benen från 
1996 – 97 års undersökningar har varit föremål för en osteologisk analys, som 
utfördes av Caroline Arcini, RAÄ UV Syd, Lund (bilaga 9 – 12).  
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Glaspärlor 

I graven O 113 påträffades en liten blå glaspärla (Fnr. 66). Pärlan kan inte dateras 
närmare än till järnålder. I ytterligare ett par anläggningar påträffades smälta, grö-
na glasklumpar, som troligen är rester av glaspärlor som deformerats vid likbrän-
ning (Fnr. 87 från K 350 och Fnr. 110 från O 420). 
 

Summering av Färlövsundersökningarna 

Gravfältets storlek och struktur 

De undersökta ytorna utgör endast en liten del av Färlövsgravfältet. Utifrån grav-
fältets storlek, de synliga lämningarna och de undersökta ytorna vet vi att det 
breder ut sig på en grovt uppskattad yta av 500 x 100 m längs höjdsträckningen 
”Helgeåsen” (eg. en isälvsavlagring, se Ringberg 1991 s. 46-48), med exponering 
främst västerut. Den undersökta ytan var totalt 2700 m2, vilket utgör runt 5 % av 
gravfältets totala yta, som uppskattas till omkring 40 - 50 000 m2 (se Förslag till nytt 
fornlämningsområde).  

Undersökningarna på Färlövsgravfältet har endast blottlagt en bråkdel av 
det som finns gömt på gravfältet. Observationerna indikerar ändå vissa tydliga 
mönster i det religiösa och sociala beteendet, som till exempel det uppenbart hän-
synsfulla och regelbundna mönstret i planläggningen mellan de enskilda, stora 
monumenten. Undantaget är gravcirkeln som täckts av skepp 2. Detta kan an-
tingen förklaras som att gravcirkeln inte var synlig (inte täckt av hög?), ett krono-
logiskt glapp (ingen hänsyn?), eller som en önskan att faktiskt etablera en fysisk 
kontakt med denna gamla grav.   

Det fanns en koncentration med objekt i den västra halvan av huvudschak-
tet (S1) och detta måste vara ett resultat av platsens topografi. Här finns nämligen 
höjdsträckningens absoluta krön. Gravarna var koncentrerade till denna del av 
området och uppenbart inte placerade på måfå. Hur kan vi tolka detta vidare?  

Det är rimligt, utifrån vad vi vet om den sociala organisationen under yngre 
järnålder i Skandinavien, att förmoda att olika monument eller olika delar av 
gravfältet hörde till olika grupper i samhället.  Dessa grupper bör ha utgjorts av 
familjer eller släkter, men andra kriterier som t.ex. status, kön eller ålder i olika 
kombinationer kan mycket väl ha spelat en viktig roll för hur den enskildes kvar-
levor behandlades och var på gravfältet de hamnade. Faktorer som komplicerar 
en rekonstruktion av det sociala och religiösa beteendet på yngre järnåldersgrav-
fält är naturligtvis bevaringsförhållanden, kremeringen av de döda och deras 
gravgåvor, men också att det ibland endast var ett urval av den enskilde indivi-
dens brända ben som hamnade i gravgömmor (Strömberg 1961 s. 51, Kaliff  1997 
s. 119).  
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Fig. 28 (motstående sida). Förslag till nytt fornlämningsområde som omfattar hela det område som innehåller järnåldersgra-
var. Baserat på synliga lämningar, arkeologiska undersökningar och topografiska iakttagelser. 

 

Förslag till nytt fornlämningsområde 

I och med att det konstaterades under mark dolda järnålderslämningar inom 
ytorna mellan de synliga lämningarna på Färlövsgravfältet, finns det skäl att före-
slå att lämningarna registreras som en sammanhängande fornlämning. I fig. 28 
redovisas ett förslag till ny registrering av gravfältet som en sammanhängande 
fornlämning, istället för att enbart registrera de punkter som utgörs av de enskil-
da synliga monumenten som fallet är idag. 
 

Gravfältets kronologi 

Liksom på många andra förhistoriska gravfält så finns det få direkta stratigrafiska 
relationer mellan olika gravar och andra objekt på platsen. På grund av detta så 
går det endast att göra en mycket begränsad horisontell stratigrafi baserad på 
fyndmaterialet. För att få en viss förståelse om när och hur gravfältet användes 
måste vi jämföra gravtyperna, fyndmaterialet och 14C-analyserna med varandra. 

Majoriteten av alla objekt på platsen har inte tagits med i följande diskus-
sion, eftersom de utan tvivel härstammar från 1600 - 1900-tal. De 14C-analyser 
som gav mycket tidiga dateringar har också uteslutits, eftersom det finns några 
objekt från stenåldern på platsen. Dessutom finns det en inblandning av äldre 
material i vissa yngre objekt och vice versa. Detta understryker vikten av ett käll-
kritiskt förhållningssätt till alla 14C-dateringar från platsen. Frågan är vad proverna 
egentligen representerar, eftersom de ger en mycket vidare ram än vad som var 
förväntat.  

Vapengraven (O 14) är den äldsta kända anläggningen på gravfältet och den 
dateras till yngre romersk järnålder (C 1b). En viss osäkerhet är de andra gravarna 
under den förmodade högen, som skulle kunna vara äldre, snarare än yngre än 
vapengraven och den långsträckta grav som överlagrar den. Den långsträckta gra-
ven (O 4) anlades i sannolikt kort efter vapengraven. Ett äldre tidsskikt på grav-
fältet antyds också av ett av 14C-resultaten från skepp 1 (Ua 13053, bilaga 8). 

Efter dessa gravar kommer en linje med gravar (O 2 m.fl.), eller snarare sto-
ra stolphål (mellan skepp 1 och gravcirkeln) som dateras till sen folkvandringstid 
– vendeltid. Efter, eller möjligen samtida med dessa, kommer runstenen, från sen 
vendeltid – tidig vikingatid. Slutligen kommer de tre skeppssättningarna (skepp 1 
- 3), med dateringar som, vissa 14C-dateringar till trots, bör ligga i vendel-
vikingatid, och sannolikt en del av de gravar som ligger inom eller i direkt anslut-
ning till dessa. 
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Det tycks rimligt att anta att den undersökta delen av gravfältet hade nära-
nog kontinuitet från romersk järnålder till den mellersta delen av vikingatiden, 
d.v.s. under en period av ungefär 700 eller 800 år. Tyngdpunkten ligger i vendel- 
och vikingatid, att döma av skeppssättningarna. Det finns emellertid ett glapp 
som överensstämmer någotsånär i tid med folkvandringstiden. Luckan i faktiska 
år kan förklaras av någon eller några av följande faktorer : det lilla antalet analy-
ser, antalet fyndtomma gravar, den korta tidsperioden i kombination med det lilla 
antalet säkert belagda gravar, den intensiva odlingen i modern tid och den relativt 
ringa undersökningsytan i förhållande till gravfältets totala storlek. 
 

Kulturhistorisk tolkning 

Järnålderns Färlöv 

De på många sätt extraordinära strukturer och fynd som framkom vid Färlöv-
sundersökningarna signalerar tydligt att platsen haft en speciell karaktär under 
järnåldern. Den rika vapengraven, de stora skeppssättningarna och runstenen 
signalerar tydligt om den sociala kontexten. Slutsatsen att det tidigt har funnits en 
stormannasläkt som utmärker sig med stora monument och statusbetonade grav-
gåvor och som dessutom bibehållit sin position under en lång tidsperiod, är själv-
skriven.  

För mig är det uppenbart att Färlöv var en betydelsefull plats under järnål-
dern. Inte som ett centrum av interregional eller regional betydelse, utan som ett 
lokalt maktcentrum. Hembyn för en storman, eller snarare en släkt, kanske med 
en funktion som ett fäste med koppling till centralplatsen i Vä. Jag menar också 
att materialet visar oss att de mäktiga människorna i Färlöv behöll sin position 
under en lång tidsperiod, förmodligen in i medeltiden.  

Det skulle erfordra långt mycket mer än vad denna rapports målsättning 
rymmer för att ge en uttömmande diskussion om ämnet. Dessutom har platsen 
satts in i en sådan diskussion i andra forum. För den intresserade finns utförligare 
resonemang kring platsens betydelse och frågor kring den elitära miljöen under 
järnåldern i Björk & Edring 1997, Björk 1999, Helgesson 2002, 2003, 2009. 
 

Färlöv efter gravfältet 

Gravfältet i Färlöv tycks ha slutat användas under 900-talet e. Kr. Detta var en 
förändringens tid då statsbildningen i Danmark tog fart på allvar och det skedde 
en övergång från den inhemska, traditionella religionen till kristendomen. Det 
enda kända fyndet som knyter samman järnåldersgravfältet med den medeltida 
kyrkan i Färlöv i tid och rum är tre lerkärl som påträffades vid grustäkt, ungefär 
600 m nordöst om den aktuella undersökningsytan, och ett av dem har bevarats 
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på Historiska museet i Lund (LUHM 16080. Carlie A. 1994 s. 107, 291). Den typ 
av kärl det är frågan om, med små knoppar under mynningen, dateras till vikinga-
tid (900- eller 1000-tal) och det är snarlikt de små lerkärl som påträffas framför 
allt i barngravar på samtida gravfält i Skåne, i större mängd fr.a. på ett gravfält i 
Fjälkinge ungefär 12 km öster om Färlöv (Helgesson 1996 s. 9 ff.). Förekomsten 
av kärlen indikerar ett vikingatida gravfält, det korta skedet mellan de hedniska 
traditionerna och den fullt etablerade kristna tron och värderingarna, tydligt ma-
nifesterat med kyrkobyggnaden.  

Kyrkan i Färlöv är värd ett särskilt omnämnande i detta sammanhang. Den 
byggdes under 1100-talet e. Kr. med ett torn som är delat i två tvillingtorn i den 
övre delen. Den enda kända parallellen i Skåne är tornet i Vä kyrka, som tyvärr 
inte är bevarat (Anshelm 1947 s. 558). Det finns således argument för att det även 
under medeltiden fanns en vilja att synas i Färlöv och kopplingen till Vä lever 
vidare. 
 

Varför försvann gravfältet? 

Inledningsvis konstaterades att de flesta stenarna på gravfältet togs bort mellan år 
1749 och 1820. Perioden sammanfaller med byggandet av Araslövs farmer i Fär-
lövs socken (1790 - 1820), vilket som helhet var ett exempel på en tidig jord-
bruksreform, som genomfördes av ambitiösa adelsmän efter skotsk modell. Un-
der denna omvälvande epok raderades strukturerna av järnålderns och medelti-
dens markanvändning ut i ett slag. Ägorna lades samman för att skapa stora, ra-
tionella åkrar, ängar och betesmarker, vattendrag rätades och stora sankområden 
dränerades ut (Hansson & Trellid 1995).  

Med skriftligt källmaterial och gamla kartor som hjälp är det tydligt att den 
huvudsakliga förstörelsen av gravfältet i Färlöv ska sättas i samband med denna 
dramatiska strukturförändring av jordbruksmarken (Björk 1999). Det råder ingen 
tvekan om att det var grevarna på Araslöv som gav order om att röja undan de 
flesta av de resta stenarna, men de är förmodligen inte långt borta. Än idag ligger 
två av de stora farmerna (Sofieberg och Gustavsfält) och prästgården på gravfäl-
tet. Alla tre har huvudbyggnader i tegel och har, eller har haft, stora ekonomi-
byggnader byggda i sten. Dessutom löper det fortfarande ett stengärde längs 
västra sidan av Wrangels allé, som skär genom gravfältet i nord - sydlig riktning, 
och tidigare har det funnits en på den östra sidan av vägen också. Det är inget 
alltför vågat påstående att de flesta av gravfältets stenar ligger, eller har legat, i 
väggarna till farmernas ekonomibyggnader och/eller i stengärdena.  
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Utvärdering av Färlövsuppdragen 
Det är många olika faktorer som har påverkat resultaten av Färlövs-
undersökningarna och de flesta av dem har redovisats ovan i samband med be-
skrivningarna av respektive etapp. Här summeras framför allt en del praktiska och 
metodiska notiser. 

Uppstyckningen av ytorna i många små bitar var negativ för resultaten. Un-
dersökningarna utfördes dessutom nästan undantagslöst under påtaglig tidspress 
och under ”fel” årstid med besvärliga väderleksförhållanden som mörker, tjäle 
och snö. 

Jag har redan berört det faktum att resterna av den delvis framschaktade 
skeppssättningen (skepp 1) och runstenens fundament borde ha blivit föremål för 
undersökning i samband med exploateringsarbetena. Det borde ha ställts högre 
krav på uppdragsgivarens planläggning och ansvar när det stod klart vilken digni-
tet lämningarna har. 

Med ett antal års perspektiv på undersökningarna kan jag också konstatera 
att kostnadsberäkningen var för snålt tilltagen. Till vårt försvar kan jag tillägga att 
det ställdes hårda krav på att vi höll nere kostnaderna för undersökningarna. 

Utvärdering av metodik har redan gjorts i samband med redovisningen 
ovan av resultaten från 1996 – 98 års undersökningar. Tyvärr togs en del beslut 
hastigt i fält. Vi borde framför allt ha grävt mycket mer matjord och även gått 
över större ytor med metalldetektor. 

Av olika orsaker tog det för lång tid från att grävningarna avslutades till dess 
att de avrapporterades. Här vilar bilan tungt på undertecknad, men även på hur 
den arkeologiska uppdragsverksamhetens struktur sett ut tidigare, med tydliga 
problem att låta personal avsluta projekt innan nya påbörjats. Färlövsrapporten är 
tyvärr långt ifrån den enda svenska gravfältsundersökning som tagit lång tid från 
ax till limpa. 

Avslutningsvis bör de besvärliga 14C-resultaten kommenteras kort. Det bor-
de ha gjorts betydligt fler analyser och framför allt borde det också ha utförts 
vedartsanalyser innan ett urval gjordes av vilka prover som skulle 14C-analyseras. 

Trots att en del saker skulle kunna ha gjorts annorlunda är det min bestäm-
da uppfattning att med till buds stående medel uppnåddes en hel del som är posi-
tivt också. Personligen är jag glad att vi lyckades motivera utökade förundersök-
ningar trots att de initiala resultaten var mycket blygsamma, samt att vi lyckades 
övertyga övriga inblandade om att det var motiverat att göra en schaktningsöver-
vakning i samband med omplanteringen av Wrangels allé. 
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Levandegöra - ambitioner och realiteter  

Undersökningarna i Färlöv fick ett stort genomslag i massmedia, framför allt på 
ett lokalt och regionalt plan. Såväl tidningar, radio som TV (Sydnytt och TV Skå-
ne) hade ett flertal reportage från olika skeden av grävningarna. Detta berodde 
snarare på en del av fyndens och konstruktionernas sensationella karaktär än att 
det var en uttalad ambition från vår sida. Tvärtom iakttogs stor försiktighet med 
att sprida information om grävningen under ganska lång tid, för att undvika 
plundring och vandalisering. I efterhand tycks det som om strategin var lyckad, 
eftersom det inte skedde någon förstörelse över huvud taget på grävningsplatsen.  

I samband med undersökningarna 1997 – 1998 hölls det fyra föreläsningar 
för allmänheten. Vid två tillfällen hölls föredrag för boende, anhöriga och perso-
nal på ålderdomshemmet, vid ett tillfälle för en pensionärsförening och vid ett 
tillfälle för Færelde kulturförening. Därefter har det hållits föredrag för allmänhe-
ten på Statens historiska museer, Stockholm, i serien Skånsk arkeologi (2003), och 
som en del i ett föredrag om arkeologi i Färlövs socken för Færelde kulturföre-
ning (2009). 

Resultat från grävningarna i Färlöv har redan publicerats på ett flertal stäl-
len, både populärvetenskapligt och vetenskapligt. Under grävningarnas gång pre-
senterades resultaten för allmänhet och fackfolk i två artiklar (Björk & Edring 
1997, Björk 1998). Dessutom producerades en broschyr, som distribuerades till 
de boende på ålderdomshemmet och hushållen i närområdet (Björk & Edring 
1998), och det publicerades en lite mer omfattande redogörelse i Lund Archaeo-
logical Review 1998 (Björk 1999). Delar av denna rapports innehåll och upplägg-
ning är hämtade från den sistnämnda.   

Med en titt i backspegeln kan det konstateras att det hade gått att göra ännu 
mer för att nå ut med resultaten från grävningen till allmänheten. Detta gäller 
främst visningar av den pågående undersökningen som var näst intill obefintliga, 
undantaget för en mindre grupp byggnadsarbetare, ortsbor och special-
intresserade. Å andra sidan var vi angelägna om att inte väcka allt för stort intres-
se för grävningsplatsen i ett tidigt skede, med tanke på risk för rovgrävning och 
förstörelse, och samtidigt var ekonomin för projektet snäv, vilket inte tillät alltför 
stora utsvävningar. På det hela taget anser vi dock ambitionen att nå ut med in-
formation om grävningen på ett lättbegripligt sätt uppfylldes. 
 

Sammanfattning 
Under tidsperioden 1996 – 2005 undersöktes en del av ett järnåldersgravfält i 
Färlöv (RAÄ 1, 2, 4, 7 och 166) i flera små etapper i samband med tillbyggnad av 
ett ålderdomshem, återplantering av en allé och grävning för el- och optokablar. 
Gravfältet visade sig innehålla många under mark dolda lämningar. 
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På de undersökta delarna av gravfältet fanns lämningar av bl.a. ett runt 
gravmonument, sannolikt rester efter en hög eller en stensättning, som innehöll 
en rik vapengrav från romersk järnålder och ytterligare ett antal brandgravar.  

Det påträffades också lämningar efter tre skeppssättningar av omkring 40, 
50 och 80 m längd. Den sistnämnda är därmed den hittillls längsta kända skepps-
sättningen i Sverige. Förekomsten av extremt stora skeppssättningar visar att om-
rådet ska räknas till en sydskandinavisk/dansk kultursfär under yngre järnålder.  

Förutom de stora gravmonumenten påträffades en rad med stora stolphål 
(eventuellt brandgravar), daterade till sen folkvandringstid-vendeltid, samt ett 
mindre antal brandgravar och offernedläggningar med djurben.  

I samband med grävning av planteringsgropar längs rikväg 19, för återplan-
tering av Wrangels allé, gjordes det mest oväntade av alla de fantastiska fynden i 
Färlöv. I en planteringsgrop fick grävmaskinen tag i ett stort stenblock som lyftes 
åt sidan. Stenen visade sig då den borstades av vara en runsten med ett 20-tal ru-
nor i en enkel rad. Runstenen har daterats till 800-talet e. Kr.  

Gravfältet i Färlöv tolkas ha haft en kontinuitet från romersk järnålder till 
vikingatid. Bevisen för en kontinuitet genom större delen av järnåldern är inte 
odiskutabla, men avsaknaden av en sekvens årtal i 14C-analyserna bedöms som 
slumpmässsig och uppvägs också i någon mån av undersökningsytans ringa stor-
lek i förhållande till gravfältets totala storlek. Den intensiva odlingen i modern tid 
framförs också som en källkritiskt viktig fråga när det gäller diskussionerna kring 
kontinuitetsproblematiken.  

Förhoppningsvis har resultaten från Färlövsgravfältet bidragit till ett ökat 
intresse hos allmänheten och stimulerat diskussionen i fackkretsar kring sam-
hällsutvecklingen under järnåldern. Ingenting är färdigt i och med att detta upp-
drag nu till sist är rapporterat. Inte ens snävt sett vad det gäller forskningen kring 
denna specifika plats. Pusslet består av många fler bitar än de vi hittills hittat. 

 

Kristianstad 2010-01-29 

Tony Björk 
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Administrativa och tekniska uppgifter 
 
 
Skåne, Kristianstads kn, Färlövs sn, delar av Färlöv 1:32, 82:1 m.fl. 
Ekonomiska kartan blad 3D 3i 
Koordinater x 6217,13  y 1392,38 
 
 
Förundersökning 1 (Almhaga) 
 
Länsstyrelsen i Kristianstad län dnr: 220-9573-95 
Kristianstads länsmuseum dnr: 11200-299-94 
Typ av exploatering: husbygge 
Fälttid : 951108 
Arkeologisk personal : Tony Björk 
Arkeologtid : 4 timmar 
Maskintid : 6 timmar 
Kostnadsansvarig : Kristianstads kommun, Projektavdelningen 
Provschakt : 73 löpmeter (110 m2) 
Koordinatsystem : eget (västra flygelns södra gavel ) 
 
Arkivmaterial : översiktsplan, skala 1:200 med provschaktens lägen,  sektioner, 
skala 1:50, svartvita foton. 
Dokumentationsmaterialet förvaras i Regionmuseets arkiv, Kristianstad. 
 
Förundersökning 2 (Almhaga) 
 
Länsstyrelsen i Kristianstad län dnr: 220-9573-95 
Kristianstads länsmuseum dnr: 11200-299-94 
Typ av exploatering: husbygge 
Fälttid : 961014 - 16 
Arkeologisk personal : Tony Björk 
Arkeologtid : 20 timmar 
Maskintid : 20 timmar 
Kostnadsansvarig : Kristianstads kommun, Projektavdelningen 
Provschakt : ca 1000 m2 
Koordinatsystem : rikets 
 
Arkivmaterial : digital inmätning, översiktsplan, skala 1:200,  svartvita  och diafo-
ton. 
Dokumentationsmaterialet förvaras i Regionmuseets arkiv, Kristianstad. 
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Förundersökning 3 (schakt.övervakn. Wrangels allé) 
 
Länsstyrelsen i Kristianstad län dnr: 220-32935-97 
Kristianstads länsmuseum dnr: 11200-267-97 
Typ av exploatering: trädplantering 
Fälttid : 971013 - 1015 
Arkeologisk personal : Tony Björk 
Arkeologtid : 16 timmar  
Maskintid : > 16 timmar 
Kostnadsansvarig : Kristianstads kommun, Driftavdelningen 
Planteringsgropar : ca 100 st, 1 x 1 m stora (d.v.s. ca 100 m2) 
Koordinatsystem : 
 
Arkivmaterial : digital inmätning, översiktsplan, skala 1:100 med provschaktens 
lägen,  planer och sektioner, skala 1:50 och 1:20, svartvita och diafoton. 
Dokumentationsmaterialet förvaras i Regionmuseets arkiv, Kristianstad. 
 
Förundersökning 4 (återställning Sofiebergs skog, RAÄ 2) 
 
Länsstyrelsen i Kristianstad län dnr: 220-32860-97 
Kristianstads länsmuseum dnr: 11200-253-97 
Typ av exploatering: skogsbruk 
Fälttid : 990409 – 0414 
Arkeologisk personal : Tony Björk, Anders Edring 
Arkeologtid : 20 timmar 
Maskintid : 4 timmar 
Kostnadsansvarig : Länsstyrelsen i Skåne län 
Undersökningsyta : 4 m2 

Koordinatsystem : rikets 
 
Arkivmaterial : digital inmätning, 2 planer och 1 sektion i skala 1:20, svartvita och 
färgfoton. Fynden förvaras i Lunds universitets historiska museums magasin un-
der LUHM 32023. 
Dokumentationsmaterialet förvaras i Regionmuseets arkiv, Kristianstad. 
 
Förundersökning 5 (schaktn.övervakn. Önnestad – Färlöv, bl.a. i norra de-
len av gravfältet) 
 
Länsstyrelsen i Skåne län dnr: 431-797-05 
Kristianstads länsmuseum dnr: K12.20-11-05 
Typ av exploatering: 
Fälttid : 050405 – 0518 
Arkeologisk personal : Tony Björk 
Arkeologtid : 8 
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Maskintid : 8 
Kostnadsansvarig : Länsstyrelsen i Skåne län 
Undersökningsyta : 154 löpmeter schakt 
Koordinatsystem : eget 
 
Arkivmaterial : översiktsplan, skala 1:100,  sektion, skala 1:20, digitala foton. 
Dokumentationsmaterialet förvaras i Regionmuseets arkiv, Kristianstad. 
 
Undersökning 1 (Almhaga) 
 
Länsstyrelsen i Kristianstad län dnr: 220-9573-95 
Kristianstads länsmuseum dnr: 11200-323-95 
Typ av exploatering: husbygge 
Fälttid : 961205 - 970402 
Arkeologisk personal : Tony Björk, Anders Edring. 
Arkeologtid : 176 timmar 
Maskintid : 40 timmar 
Kostnadsansvarig : Kristianstads kommun, Projektavdelningen 
Undersökningsyta : 2 436 kvm  
Koordinatsystem : rikets  
 
Arkivmaterial : se nedan (undersökning 2) 
 
Undersökning 2 (Almhaga) 
 
Länsstyrelsen i Kristianstad län dnr: 220-9573-95 
Kristianstads länsmuseum dnr: 11200-323-95 
Typ av exploatering: anläggande av parkeringsyta 
Fälttid : 980302 - 0331 
Arkeologisk personal : Tony Björk, Anders Edring 
Arkeologtid : 68 timmar 
Maskintid : 10 timmar 
Kostnadsansvarig : Kristianstads kommun, Projektavdelningen 
Undersökningsyta : 350 kvm 
Koordinatsystem : rikets 
 
Arkivmaterial : digital inmätning, planer och sektioner i skala 1:200, 1:50 och 
1:20, svartvita och diafoton. 
Samtliga kontexter från undersökningen 1996-98 (undersökning 1 och 2, Almha-
ga) har tilldelats löpande kontext- och objektnummer. Samtliga fynd från gräv-
ningarna har tilldelats löpande fyndnummer under LUHMnr : 30 781. Fynden 
förvaras i Lunds universitets historiska museums magasin. 
Dokumentationsmaterialet förvaras i Regionmuseets arkiv, Kristianstad. 
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Bilaga 1 – Objektlista, undersökning 1996 - 98 
 
LUHM 30781 
 
Obj Kont Storlek m.m. Tolkning Fynd Kommentar  
2 1, 7 Diam 1,10 Djup 

0,58 m Stenskott 
Stolphål x Ingår i stolprad 

4 3 1,99 x 0,66 Djup 
0,10 m Enstaka 
stenar  

Brandgrav x Sekundärgrav, hög 1 

9 8 Diam 0,78 Djup 
0,08 m 

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

11  10 1,16 x 0,51 Djup 
0,09 m 

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

14 5, 12-14 0,58 x 0,50 Djup 
0,90 m Stenkista 

Urnebrandgrop xxx Centralgrav, hög 1 

 15    Vakant 
18 16 Diam 0,80 Djup 

0,16 m 
Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2  

19 17 Diam 0,90 Djup 
0,28 m 

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

 20  Steril sand   
22 21 Diam 0,66 Djup 

0,14 m 
Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 

24 23 1,20 x 0,65 Djup 
0,21 m 

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

27 25-26 1,50 x 0,70 Djup 
0,26 m 

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

29 28 Diam 0,82 Djup 
0,10 m Stenskott 

Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 

31 30 1,43 x 0,99 Djup 
0,32 m Stenskott 

Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 
Ändsten i söder 

33 32 Diam 0,32 Djup 
0,07 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

35 34 Diam 0,64 Djup 
0,24 m  

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

37 36 Diam 0,40 Djup 
0,24 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

39 38 Diam 0,45 Djup 
0,08 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

41 40 Diam 0,53 Djup 
0,16 m 

Nedgrävning  Sentida, gråmelerad lera 

43 42 Diam 0,54 Djup 
0,16 m 

Nedgrävning  Sentida, gråmelerad lera 

45 44 Diam 0,40 Djup 
0,05 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

47 46 0,45 x 0,30 Djup 
0,10 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

49 48 Diam 0,72 Djup 
0,34 m 

Grop   

51 50 Diam 0,64 Djup 
0,24 m 

Grop   
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53 52 Diam 0,42 Djup 
0,18 Täckt av en 
sten 

Grav?  Skärs av O55 

55 54 Diam 0,35 Djup 
0,08 m 

Nedgrävning  Sentida, gråmelerad lera 

57 56 Diam 0,39 Djup 
0,12 m 

Grop   

59 58 Diam 0,48 Djup 
0,10 m  

Nedgrävning  Sentida, gråmelerad lera 

61 60 Diam 0,58 Djup 
0,18 m 

Nedgrävning x Sentida, gråmelerad lera 

63 62 1,00 x 0,90 Djup 
0,35 m Fylld med 
skörbränd sten 

Härdgrop  Jämför O91 

65 64 Diam 0,65 Djup 
0,17 m 

Nedgrävning  Sentida, gråmelerad lera 

68 66-67 1,06 x 0,96 Djup 
0,56 m Stenskott 

Stolphål x Ingår i stolprad. Skars av 
lerfläck, O 65 

71 69-70 1,05 x 0,88 Djup 
0,47 m Stenskott 

Stolphål x Ingår i stolprad 

73 72 Diam 0,50 Djup 
0,19 m En stor sten 
i fylln. 

Stolphål 
Brandgrop 

x Ingår i gravkvadrat 

76 74-75 1,32 x 0,90 Djup 
0,52 m Stenskott 

Stolphål x Ingår i stolprad 

78 77 1,30 x 0,92 Djup 
0,64 m Stenskott 

Stolphål x Ingår i stolprad. Skars av 
O84 

80 79 Diam 0,35 Djup 
0,14 m 

Stolphål   

82 81 Diam 0,52 Djup 
0,18 m 

Stolphål   

84 83 Diam 0,45 Djup 
0,06 m 

Nedgrävning  Sentida, alternativt stenlyft 
från O78 stenskoning 

87 86 1,00 x 0,90 Djup 
0,90 m Stenskott 

Stolphål x Ingår i stolprad 

89 88 Diam 0,80 Djup 
0,20 m 

Nedgrävning   

91 90 1,08 x 1,00 Djup 
0,35 m Fylld med 
skörbränd sten 

Härdgrop  Snarlik O63 

93 92 Diam 0,42 Djup 
0,15 m 

Brandgrop x  

95 94 Diam 0,53 Djup 
0,11 m 

Grop   

97 96 Diam 0,50 Djup 
0,27 m 

Stolphål?   

99 98 Diam 0,44 Djup 
0,12 m  

Nedgrävning  Sentida, brun lerig sand 

101 100 Diam 0,39 Djup 
0,12 m  

Nedgrävning  Sentida, brun lerig sand 

103 102 Diam 0,44 Djup 
0,09 m 

Nedgrävning  Sentida, brun lerig sand 

105 104 Diam 0,48 Djup 
0,36 m  

Stolphål  Sotig fyllning 

107 106 Diam 0,29 Djup 
0,19 m  

Stolphål  Sotig fyllning 
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109 108 1,44 x 1,20 Djup 
0,04 m 

Brandgrop x Sotig sand. Överlagrade 
O113 och 115 

111 110 Diam minst 0,80 
Djup 0,33 m 

Nedgrävning x Brun sand. Enstaka träkol. 
Skadad av frischakt för 
befintlig byggnad 

113 112 0,60 x 0,55 Djup 
0,37 m  

Brandgrop x Brun sand. Under O 109 

115 114 0,53 x 0,42 Djup 
0,40 m 

Stolphål?  Grå sand. Under O 109 

117 116 0,43 x 0,30 Djup 
0,20 m 

Brandgrop x Sotig sand. Ingår i grav-
kvadrat 

119 118 0,40 x 0,35 Djup 
0,15 m 

Brandgrop? x Något sotig sand. Träkol, 
inga ben 

121 120 0,57 x 0,38 Djup 
0,27 m 

Brandgrop x Sotig sand. Ingår i grav-
kvadrat 

123 122 Diam 0,65 Djup 
0,20 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

125 124 Diam 0,66 Djup 
0,10 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

127 126 Diam 0,49 Djup 
0,10 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

129 128 Diam 0,46 Djup 
0,10 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

131 130 Diam 0,61 Djup 
0,12 m  

Nedgrävning  Sentida, gulbrun lera 

133 132 Diam 0,70 Djup 
0,22 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

135 134 0,47 x 0,28 Djup 0, 
0,15 m 

Brandgrop? x Sotig sand. Ingår i grav-
kvadrat 

137 136 Diam 0,58 Djup 
0,10 m  

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

139 138 Diam 0,68 Djup 
0,12 m  

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

141 140 Diam 0,46 Djup 
0,10 m  

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 

143 142 Diam 0,41 Djup 
0,17 m  

Nedgrävning x Sentida, brun lerig sand. 
Porslin och yngre rödgods 

145 144 1,08 x 0,84 Djup 
0,21 m  

Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 

147 146 Diam minst 0,45 
Djup 0,10 m 

Stenlyft  Ingår i hög 1, kantkedja 
Skadad av sentida ingrepp 

149 148 Diam 0,20 Djup 
0,08 m 

Stolphål?   

151 150 0,78 x 0,57 Djup 
0,24 m  

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

153 152 0,82 x 0,51 Djup 
0,26 m 

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

155 154 1,15 x 0,68 Djup 
0,06 m 

Nedgrävning   

157 156 Diam 0,44 Djup 
0,08 m  

Nedgrävning  Skars av O155 

160 158-159 0,69 x 0,58 Djup 
0,10 m 

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

162 161 0,77 x 0,42 m Härd?  Sotig sand 
164 163 Diam 0,20 m Stolphål  Sotig sand 
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166 165 Diam 0,50 Djup 
0,20 m  

 x Sotig sand. Träkol. 

168 167 Diam 0,56 Djup 
0,55 m  

Grav? Stolphål? x Sotig sand 

170 169 Diam 0,32 Djup 
0,10 m 

Stolphål?   

172 171 0,93 x 0,70 Djup 
0,29 m 

Nedgrävning  Ljus brun sand. Enstaka 
träkolsprickar 

174 173 Diam 0,20 Djup 
0,10 m 

Stolphål  Grå sand 

176 175 Diam 0,32 Djup 
0,17 m 

Stolphål  Brun sand. Skars av O174 

178 177 Diam 0,34 Djup 
0,12 m  

Stolphål x Brun sand. Träkol 

180 179 Diam 0,45 Djup 
0,39 m  

Stolphål  Sotig sand 

182 181 Diam 0,27 Djup 
0,28 m 

Stolphål  Sotig sand 

184 183 Diam 0,18 Djup 
0,08 m 

Stolphål  Brun sand. ½ grävd 

186 185 Diam 0,20 Djup 
0,16 m  

Stolphål  Brun sand. ½ grävd 

188 187 Diam 0,28 Djup 
0,20 m  

Stolphål  Brun sand. ½ grävd 

190 189 Diam 0,48 Djup 
0,75 m  

Stolphål  Brun sand.  

192 191 Diam 0,33 Djup 
0,35 m  

Stolphål   

195 193-194 0,90 x 0,78 Djup 
0,22 m 

Nedgrävning  Brun sand + gråsvart sand 

197 196 Diam 0,60 Djup 
0,56 m  

Stolphål x Sotig sand. Träkol. ½ 
grävd 

200 198-199 Diam 0,37 Djup 
0,48 m 

Stolphål  Sotig sand + brun sand. ½ 
grävd 

202 201 Diam 0,38 Djup 
0,56 m  

Stolphål  Ljusbrun sand med ensta-
ka träkolsprickar. ½ grävd 

204 203 0,70 x 0,52 Djup 
0,36 m  

Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 
Gråbrun sand  

206 205 Diam 0,68 Djup 
0,44 m 

Stolphål?  Brun sand. ½ grävd 

208 207 Diam 0,15 Djup 
0,10 m  

Stolphål  Brun sand. ½ grävd 

210 209 Diam 0,14 Djup 
0,12 m  

Stolphål  Brun sand. ½ grävd 

212 211 Diam 0,30 Djup 
0,37 m 

Stolphål  Gråbrun sand. ½ grävd 

215 213-214 Diam 0,38 Djup 
0,48 m  

Stolphål  Sotig sand + brun sand 

217 216 Diam 0,45 Djup 
0,13 m  

Grop  Brun sand. ½ grävd 

219 218 Diam 0,18 Djup 
0,08 m  

Stolphål?  Sotig sand 

221 220 Diam 0,16 Djup 
0,11 m  

Stolphål  Sotig sand 

223 222 Diam 0,22 Djup 
0,36 m  

Stolphål  Mörkgrå sand 
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225 224 Diam 0,18 Djup 
0,09 m  

Stolphål   

227 226 1,36 x 0,47 Djup 
0,40 m  

Brandgrav x Brun sand med inslag av 
sot. 

229 228 Diam 0,33 Djup 
0,40 m  

Stolphål  Sotig sand. ½ grävd 

231 230 0,72 x 0,62 Djup 
0,30 m  

Stenfundam.? x Ingår i skeppssättning 2? 
Störd av sentida lerfläck 

233 232 Diam 0,51 Djup 
0,11 m  

Grop  ½ grävd 

235 234 Diam 0,40 Djup 
0,35 m  

Stolphål  ½ grävd 

237 236 Diam 0,24 Djup 
0,28 m  

Stolphål  Brun sand. ½ grävd 

239 238 Diam 0,45 Djup 
0,32 m  

Stolphål  Brun sand med enstaka 
träkolsprickar. ½ grävd 

241 240 0,92 x 0,75 Djup 
0,17 m  

Grop  Brun sand med inslag av 
träkol. 

243 242 Diam 0,70 Djup 
0,31 m  

Stolphål?  Svagt brun sand. Troligen 
naturlig färgning – rötter 
och djurgångar. ½ grävd 

245 244 0,51 x 0,45 Djup 
0,13 m 

Härd x Sotig sand. Träkol. 

247 246 Diam 0,50 Djup 
0,26 m  

Stolphål  2 st (se profilritn.). Brun-
grå sand 

249 248, 265 1,17 x 0,80 Djup 
0,17 m  

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2. 
Makroprov taget 

251 250 Diam 0,47 Djup 
0,13 m 

Nedgrävning  Sentida lerfläck. ½ grävd 

253 252 Diam 0,17 Djup 
0,26 m  

Stolphål  Sotig sand. ½ grävd 

255 254 Diam 0,55 Djup 
0,23 m 

Stenfundam.?  Ingår i skeppssättning 2? 
Brun, flammig sand. ½ 
grävd 

258 256-257 Diam 0,55 Djup 
0,42 m  

Stenfundam.?  Ingår i skeppssättning 2? 

260 259 Diam 0,52 Djup 
0,15 m  

Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 

262 261 Diam 0,66 Djup 
0,34 m  

Grop x Brun melerad sand 

264 263 Diam 0,37 Djup 
0,09 m  

Grop  Grå melerad sand. ½ 
grävd 

267 266 0,71 x 0,63 Djup 
0,50 m  

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

271 270 Diam 0,80 Djup 
0,10 m  

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

273 272 0,63 x 0,53 Djup 
0,48 m  

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

276 274-275 Diam 0,75 Djup 
0,38 m  

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

278 277 - Utgår  Humöst parti, rotsystem? 
281 280 Diam 1,00 Djup 

0,62 m  
Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 

283 282 Diam 0,50 Djup 
0,30 m  

Grop x Grå sand 
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285 284 Diam 0,50 Djup 
0,18 m  

Grop x Grå sand 

287 286 Diam 0,45 Djup 
0,20 m  

Grop  Brun, melerad sand 

289 288 1,10 x 0,72  Djup 
0,21 m  

Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 

291 290 Diam 0,90 Djup 
0,17 m  

Grop, grav? x Brunsvart sand 

294 292-293 Diam 0,35 Djup 
0,40 m  

Stolphål  Gråsvart och brun sand 
med träkol 

296 295 Diam 0,63 Djup 
0,32 m  

Grop  Gråbrun sand 

298 297 Diam 0,94 m Djup 
0,08 m  

Stenfundament   Ingår i skeppssättning 2 

300 299 Diam 0,80 Djup 
0,18 m  

Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 

302 301 Diam 0,78 Djup 
0,28 m  

Stenfundament x Ingår i skeppssättning 2 

304 303 Diam 1,05 Djup 
0,53 

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2? 

306 305 Diam 0,60 Djup 
0,18 m  

Grop, grav? x Grå lerig sand 

308 307 Diam 0,53 Djup 
0,12 m  

Brandgrop x Grå, melerad sand 

310 309 Diam 0,25 Djup 
0,20 m  

Stolphål  Brun sand 

312 311 Diam 0,82 Djup 
0,18 m  

Stenfundament  Ingår i skeppssättning 2 

314 313 Diam 1,10 Djup 
0,24 m, brun sand 

Stenfundam.?  Diffus anläggning. 
Skeppssättning 2? 

316 315 Diam 1,17 Djup 
0,32 m  

Grop x Brun lerig sand 

318 317 Diam 0,60 Djup 
0,40 m  

Stenfundam.?  Ganska otydligt. Brungrå 
sand. Skeppssättning 2? 

320 319 Diam 0,86 Djup 
0,30 m  

Grop x Brun sand 

322 321 Diam 0,66 Djup 
0,22 m  

Grop  Sotig sand 

324 323 Diam 0,73 Djup 
0,21 m  

Grop  Brungrå sand 

327 325-326 1,17 x 0,95 Djup 
0,46 m  

Härdgrop x Sotig sand, skörbränd 
sten, träkol 

329 328 Diam 0,75 Djup 
0,25 m  

Grop, grav? x Brun sand 

331 330 Diam 0,80 Djup 
0,10 m  

Stenfundam.?  Diffus rest. Skadad av 
recent nedgrävning. 
Skeppssättning 2? 

333 332 Diam 1,63 Djup 
0,56 m  

Grop  Brun sand med träkol. ½ 
grävd 

335 334 Diam 0,65 Djup 
0,22 m  

Grop, grav? x Brun flammig sand 

337 336 0,57 x 0,47 Djup 
0,15 m 

Nedgrävning  Sentida, grå melerad lera. 
Skar O 339. 

339 338 2,28 x 0,69 Djup 
0,25 m  

Grav?  Gravliknande nedgrävning 
(storlek-form). Skars av 
O337. Sotig sand. 
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 340 Diam – Djup –  Störning   
342 341 0,58 x 0,38 Djup 

0,10 m  
Stenfundam.? x Diffus rest. Skadad a 340. 

Osäker. Skeppssättning 2? 
344 343 Diam 0,30 Djup 

0,32 m  
Stolphål  Mörk grå sand med träkol 

347 345-346 Diam 1,00 Djup 
0,31 m  

Grop x Brun sand + sotig sand 
med träkol 

349 348 Diam 0,70 Djup 
0,12 m  

Brandgrop x Sotig sand 

 350 3,80 x 2,70  Djup 
0,10 m 

Brandflak x Stört av odling 

 
 
Obj Kont Storlek m.m. Tolkning Fynd Kommentar  
352 351 1,57 x 0,98 Djup 

0,85 m  
Nedgrävning x Gulbrun sand. Sentida (yng-

re rödg. + tegelflis). ½ 
grävd 

354 353 1,57 x 1,20 Djup 
1,00 m  

Nedgrävning x Gulgrå sand. Sentida (tegel-
skärva). ½ grävd 

356 355 Diam 0,16 Djup 
0,15 m  

Stolphål  Gråsvart sand med träkol 

358 357 Diam 0,40 Djup 
0,18 m  

Nedgrävning  Gul lera. Sentida. Skar O 
364-365. 

364, 
365 

359, 360, 
361, 362, 
363 

3,23 x 2,02 Djup 
0,60 m Stenskoning 

Stenfunda-
ment 

x Ändsten i skeppssättning 3. 
Skars av O358 

367 366 Diam 0,69 Djup 
0,15 m  

Stenfunda-
ment 

x Sotig sand. Ingår i skepps-
sättning? 

369 368 1,38 x 0,90 Djup 
0,31 m  

Stenfunda-
ment 

 Brun sand med träkol. Ingår 
i skeppssättning? ½ grävd 

374 370, 371, 
372, 373 

2,70 x 0,20 Djup 
0,25 m  

Ränna x Sotig sand. Möjligen djur-
gång (se profilritn.). ½ grävd 

377 375, 376 Diam 0,62 Djup 
0,54 m 

Stenfunda-
ment  

 Skars av O380. Ingår i 
skeppssättning? 

380 378, 379 Diam 0,68 Djup 
0,18 m  

Nedgrävning  Lera och lös sand. Troligen 
sentida nedgrävning. 

382 381 Diam 0,90 Djup 
0,10 m  

Stenfunda-
ment  

 Brun sand. ½ grävd. Västra 
delen av O452. Schaktad i 
två omgångar. Ingår i 
skeppssättning 2 

385 383, 384 Diam 0,84 Djup 
0,31 m  

Grop  Brun + gulbrun sand. ½ 
grävd 

387 386 Diam 1,06 Djup 
0,16 m  

Grop  Grå sand 

389 388 1,00 x 0,59 Djup 
0,18 m Stenskoning 

Stenfunda-
ment 

 Mörk grå sand. Ingår i 
skeppssättning 3  

391 390 Diam 0,62 Djup 
0,20 m  

Grop x Mörk grå sand. Förekomst 
av keramiksmulor 

393 392 2,20 x 1,85 Djup 
0,94 m  

Grop x Sentida. Innehöll tegelflis. 

396 394, 395 Diam 0,42 Djup 
0,17 m  

Stolphål  Grå + brun sand 

398 397 Diam 0,60 Djup 
0,29 m  

Grav  x Mörk grå sand (med brända 
ben) 

400 399 Diam 0,44 Djup 
0,51 m  

Stolphål   Brun sand  
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402 401 Diam 0,53 Djup 
0,12 m  

Brandgrop x Mörk grå sand (med brända 
ben) 

404 403 Diam 0,38 Djup 
0,11 m  

Stolphål  Gråbrun sand 

406 405 Diam 0,36 Djup 
0,10 m  

Stolphål  Gråbrun sand. ½ grävd 

408 407 Diam 0,40 Djup 
0,45 m  

Stolphål  Svagt brun sand. Möjligen 
rotspår. 

410 409 Diam 0,35 Djup 
0,66 m  

Stolphål  Brun och svagt brun sand. 
Möjligen rotspår. ½ grävd 

412 411 Diam 0,58 Djup 
0,20 m  

Grop x Gråbrun sand. Bränt ben. 

414 413 Diam 0,79 Djup 
0,16 m  

Grop  Gråbrun sand. ½ grävd 

416 415 Diam 0,53 Djup 
0,06 m  

Grop? x Mörk grå sand. Recenta 
glasskärvor. Sentida? 

418 417  Utgår  Djurgång 
420 419 Diam 0,40 Djup 

0,20 m  
Nedgrävning x Gråmelerad sand. Sentida 

(yngre rödgodskeramik) 
422 421 1,50 x 0,90 Djup 

0,28 m  
Grop  Gråbrun sand med inslag av 

träkol 
424 423 1,60 x 0,57 Djup 

0,34 m  
Grop x Gråbrun sand med inslag av 

träkol. Snarlik O72. 
426 425 Diam 0,20 Djup 

0,07 m  
Stolphål  Mörk grå sand 

428 427 Diam 0,27 Djup 
0,18 m  

Stolphål  Mörk grå sand 

430 429 Diam 0,26 Djup 
0,08 m  

Stolphål  Mörk grå sand 

432 431 Diam 0,20 Djup 
0,08 m  

Stolphål  Brun sand. ½ grävd 

434 433 Diam 0,28 Djup 
0,33 m  

Stolphål  Gråbrun sand. ½ grävd 

436 435 Diam 0,37 Djup 
0,21 m  

Brandgrop x Fet, sotig sand (med brända 
ben) 

438 437 Diam 0,38 Djup 
0,13 m  

Stolphål  Brungrå sand 

440 439 Diam 0,34 Djup 
0,08 m  

Stolphål  Brungrå sand 

442 441 Diam 0,36 Djup 
0,10 m  

Stolphål  Brungrå sand 

444 443 Diam 1,00 Djup 
0,22 m  

Grop  Brun sand 

446 445 Diam > 1,15 m 
Djup 0,90 m  

Grop  x Brun sand med inslag av 
träkol. Framschaktad del 
undersökt. 

448 447 Diam 0,50 Djup 
0,08 m  

Nedgrävning  Gulbrun lera. Sentida karak-
tär. 

450 449 0,38 x 0,33 Djup 
0,15 m 

Stolphål x Sotig sand. Skar kanten av 
O 452 

452 451 1,51 x 0,57 Djup 
0,64 m 

Stenfundam.   Skepp 2. Västra delen av 
O382. Framschaktad och 
grävd i två omgångar.  

454 453 Diam 0,25 Djup 
0,08 m  

Stolphål  Grå sand 
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Bilaga 2 – Fyndlista, undersökning 1996 – 98 
 
LUHM 30781 
 
Fnr Material Sakord Vikt 

(g) 
Antal Objnr Kontnr Kommentar 

1 Ben Bränt ben 1,7 2 2  Se ost. analys 
2 Ben Bränt ben 40,8  4  Se ost. analys 
3 Ben Bränt ben 10 3 29  Se ost. analys 
4 Ben Bränt ben 2,1 2 31  Se ost. analys 
5 Ben Bränt ben 3,3 2 71  Se ost. analys 
6 Ben Bränt ben 0,1 2 73  Se ost. analys 
7 Ben Bränt ben 5  76  Se ost. analys 
8 Ben Bränt ben 2,5  78  Se ost. analys 
9 Ben Bränt ben 1,6  87  Se ost. analys 
10 Ben Bränt ben 27,8  93  Se ost. analys 
11 Ben Bränt ben 0,5  109  Se ost. analys 
12 Ben Bränt ben 0,3  113  Se ost. analys 
13 Ben Bränt ben 2,0  117  Se ost. analys 
14 Ben Bränt ben 24,6  121  Se ost. analys 
15 Ben Bränt ben ? 5 135  Se ost. analys 
16 Ben Bränt ben 0,1 1 168  Se ost. analys 
17 Träkol Träkol   195  Se ost. analys 
18 Ben Bränt ben 0,1 1 204  Se ost. analys 
19 Ben Bränt ben 3,1  227  Se ost. analys 
20 Ben Bränt ben 0,9 2 260  Se ost. analys 
21 Ben Bränt ben 0,1 1 281  Se ost. analys 
22 Ben Bränt ben 0,2 4 289  Se ost. analys 
23 Ben Bränt ben 0,7 2 291  Se ost. analys 
24 Ben Bränt ben ? 3 302  Se ost. analys 
25 Ben Bränt ben 0,1 1 306  Se ost. analys 
26 Ben Bränt ben 0,8 1 308  Se ost. analys 
27 Ben Bränt ben 2,0  327  Se ost. analys 
28 Ben Bränt ben 0,1 1 329  Se ost. analys 
29 Ben Bränt ben 0,4  335  Se ost. analys 
30 Ben Bränt ben 3,1 12 349  Se ost. analys 
31 Ben Bränt ben 5,6  351  Se ost. analys 
32 Ben Bränt ben 3 990,8  14  Se ost. analys 
33 Ben Bränt ben -  365  Lämnat för ost. ana-

lys. Förkommet? 
34 Ben Bränt ben -  398  Lämnat för ost. ana-

lys. Förkommet? 
35 Ben Bränt ben -  399  Lämnat för ost. ana-

lys. Förkommet? 
36 Ben Bränt ben -  401  Lämnat för ost. ana-

lys. Förkommet? 
37 Ben Bränt ben -  406  Lämnat för ost. ana-

lys. Förkommet? 
38 Ben Bränt ben -  412  Lämnat för ost. ana-

lys. Förkommet? 
39 Ben Bränt ben -  436  Lämnat för ost. ana-

lys. Förkommet? 
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40 Brons Östlandskittel - 1 14  Eggers E 40. Med 
järnhank 

41 Järn Svärd - 1 14  Dubbleggat, hop-
böjt, ca 78 cm långt 

42 Järn Svärd - 1 14  Dubbleggat, hop-
böjt, ca 71 cm långt 

43 Järn Lans  1 14  Ilkjær 1990 typ 17 
44 Järn Lans - 1 14  Ilkjær 1990 typ 17 
45 Järn Spjut - 1 14  Ilkjær 1990 typ 6 
46 Järn Spjut - 1 14  Ilkjær 1990 typ 2 
47 Järn Sporrar - 1 14  Jahn 1921 s. 50f 
48 Järn Sporrar - 1 14  Jahn 1921 s. 50f 
49 Järn Sköldbuckla - 1 14  Zieling 1989 typ R1, 

Ilkjær 1990 typ 5b 
50 Järn Sköldbuckla - 1 14  Zieling 1989 typ R1, 

Ilkjær 1990 typ 5b 
51 Järn Sköldhandtag - 1 14  Zieling 1989 typ V2 
52 Järn Sköldhandtag - 1 14  Zieling 1989 typ V2 
53 Järn Sköldkantsb. - 1 14  Zieling 1989 typ A 
54 Järn Nitar - 8 14  Zieling 1989 typ B-C 
55 Järn Fragment - 1 14   
56 Brons Figurbleck - 2 14  2 människofigurer, 1 

hopvikt 
57 Brons Fragment - 1 14   
58 Flinta  Avslag 1 1 22 21 Kristianstadsflinta. 

Litet, m. retusch 
59 Lera  Keramik, yngre 

rödgods 
1 1 29 28 Spjälkad. Ingen gla-

syr 
60 Flinta Spån 2 1 31 30 Fragment. Kristian-

stadsflinta 
61 Flinta Avslag 13 1 61  Kristianstadsflinta 
62 Flinta  Avslag 1 1 68  Kristianstadsflinta 
63 Flinta Avslag 1 1 71 69 Kristianstadsflinta 
64 Lera Keramik, förhi-

storisk 
1 1 109  Liten mynningsbit 

65 Flinta Avslag/avfall 1 1 111 110 Kristianstadsflinta. 
Bränt 

66 Glas Pärla 1 1 113  Liten blå glaspärla 
67 Lera Porslin 1 1 143 142  
68 Lera Keramik, yngre 

rödgods 
1 1 143 142  

69 Flinta Kärna 48 1 145 144 Kristianstadsflinta 
70 Lera Keramik, yngre 

rödgods 
1 1 231 230  

71 Flinta Avslag/avfall 1 1 231 230 Kristianstadsflinta 
72 Järn Hästskosöm 7 1 245 244 Påträffad ytligt i 

anläggningen 
73 Flinta Spån 1 1 262 261 Fragment. Kristian-

stadsflinta 
74 Järn Spik/nit 2 1 283 282  
75 Lera Bränd lera 4 1 285 284  
76 Lera Keramik, yngre 

rödgods 
2 1 300 299  

77 Flinta Avslag 1 1 302 301 Kristianstadsflinta 
78 Flinta Avslag/avfall 7 1 316 315 Kristianstadsflinta 
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79 Flinta Avslag 19 1 320 319 Kristianstadsflinta 
80 Lera Keramik, yngre 

rödgods 
74 3 324 323 1 mynningsbit från 

fat, 1 hank, 1 fot 
(trefotsgryta) 

81 Flinta Avslag/avfall 18 1 342 341 Kristianstadsflinta 
82 Flinta Spån 1 1 347  Fragment. Kristian-

stadsflinta 
83 Flinta  Avslag 1 1 347  Kristianstadsflinta 
84 Flinta Avslag 1 2 - 350 NO-kvadranten. 1 

Kr.flinta, 1 Senon 
85 Lera Keramik, yngre 

rödgods 
1 1 - 350 NO-kvadranten 

86 Flinta Avslag/avfall 60 5 - 350 NV-kvadranten 
87 Glas Klump 1 1 - 350 NV-kvadranten. 

Grön, smält klump 
88 Glas Kärl 1 1 - 350 NV-kvadranten. 

Ofärgad, välvd bit 
89 Lera Lerklining 1 1 - 350 NV-kvadranten 
90 Lera Keramik, yngre 

rödgods 
8 5 - 350 NV-kvadranten 

91 Flinta Avslag/avfall 1 3 - 350 SO-kvadranten. Alla 
brända 

92 Glas Kärl 1 1 - 350 SO-kvadranten. 
Grönt 

93 Lera Keramik, yngre 
rödgods 

1 1 - 350 SO-kvadranten 

94 Flinta Avslag/avfall 4 3 - 350 SO-kvadranten. 
Kristianstadsflinta 

95 Lera Keramik, förhi-
storisk 

1 1 - 350 SO-kvadranten 

96 Lera  Bränd lera 1 1 - 350 SO-kvadranten 
97 Flinta Skrapa 42 1 - - Schaktningsfynd från 

södra delen 
98 Harts Harts 3 1 - - Schaktningsfynd från 

mellersta delen 
99 Lera Keramik, yngre 

rödgods 
19 1 352 351  

100 Flinta Avslag/avfall 14 5 364,365 359 Kristianstadsflinta 
101 Flinta Avslag/avfall 54 1 364,365 359 Bränt. Kristianstads-

flinta 
102 Lera Keramik, yngre 

rödgods 
19 1 364,365 359  

103 Nöt Hasselnötsskal 1 1 364,365 359  
104 Lera Bränd lera 1 1 364,365 360  
105 Lera Bränd lera? 2 1 367 366 Möjligen keramik 
106 Lera Keramik 1 1 374 - Litet vittrat fragm. 
107 Järn Spik? 1 1 398 397 Fragm. Möjligen del 

av syl 
108 Flinta Avslag 1 2 398 397 Kristianstadsflinta 
109 ? Kåda? 1 1 398 397 Liten droppe. Bränd. 

Möjligen förkolnat 
frö 

110 Glas Klump 1 1 420 419 Smält klump, grön 
111 Lera Keramik, yngre 

rödgods 
2 1 420 419  

112 Lera Bränd lera 3 1 424 423  
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113 Flinta Avslag 1 1 446 445  
114 Flinta Avslag 7 1 450 449  
115 Cu-legering Sölja 9 1 - - Rektangulär. Trol. 

1700-1800-tal. De-
tektorfynd från norra 
delen 

116 Cu-legering Mynt 28 1 - - 2 ör sm, 1745. De-
tektorfynd från norra 
delen 

 
 
Avfört – ej tillvarataget fyndmaterial 
 
 Tegel Fragment 1 2 22 21 Små fragment. Av-

förda 
 Tegel Fragment 7 2 61  Fragment. Avförda 
 Tegel Fragment 1 2 109  Små fragment. Av-

förda 
 Tegel Fragment 1 2 195  Små fragment. Av-

förda 
 Tegel Fragment 4 2 231 230 Fragment. Avförda 
 Tegel Fragment 1 1 251 250 Litet fragment. Av-

fört 
 Tegel Fragment 1 1 285 284 Litet fragment. Av-

fört 
 Tegel Fragment 2 1 296 295 Fragment. Avfört 
 Tegel Fragment 1 1 312  Litet fragment. Av-

fört 
 Tegel Fragment 13 12 316 315 Små fragment. Av-

förda 
 Glas Planglas 1 1 316 315 Litet fragment. Av-

fört 
 Tegel Fragment 6 2 322 321 Små fragment. Av-

förda 
 Tegel Fragment 2 3 324 323 Små fragment. Av-

förda 
 Järn Spik 1 1 324 323 Avförd 
 Tegel Fragment 12 11 - 350 NO-kvadranten. 

Avförda 
 Tegel Fragment 43 32 - 350 NV-kvadranten. 

Avförda 
 Kalk Kalkbruk 5 4 - 350 NV-kvadranten. 

Avförda 
 Tegel Fragment 16 9 - 350 SO-kvadranten. 

Avförda 
 Tegel Fragment 1 3 - 350 SV-kvadranten. Av-

förda 
 Tegel Fragment 8 3 351 352 Fragment. Avförda 
 Tegel Fragment 1 3 359 364,365 Fragment. Avförda 
 Tegel Fragment 1 1 366 367 Fragment. Avfört 
 Tegel Fragment 1 3 396 394 Fragment. Avförda 
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Träkolsprover 
 
Obj.nr Kon-

textnr 
Antal påsar Kommentar 

2  1  
14  3 Från tre olika nivåer i bronskit-

teln med brända ben 
19  1  
24 23 1  
27 26 1  
29 28 1  
39  1  
63 62 1 Mycket rikligt. 
71 69 1  
82 81 1  
91 90 1 Mycket rikligt. 
93 92 1  
109 108 1  
111 110 1  
113  1  
115  1  
121  1  
153  1 OBS! Mycket rötter. 
162 161 1  
166 165 1  
178 177 1  
180 179 1  
182 181 1  
195 194 1  
197 196 1  
200 198 1  
215  1  
229 228 1  
231 230 1  
241  1  
245 244 1  
247 246 1  
258 256-257 1  
267 266 1  
281 279-280 1  
294  1  
298  1  
302 301 1  
312  1  
316 315 1  
318  1  
320 319 1  
327  2 Mycket rikligt. 
333 332 1  
339  1  
344  1  
347  1  
349  1  
364-365 359 1  
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364-365 360 1  
364-365 362 1  
369 368 1  
374  1  
387 386 1  
389 388 1  
391 390 1  
398 397 1  
402 401 1  
412 411 2  
414 413 1  
422 421 1  
424 423 1  
436 435 1  
444 443 1  
446 445 1  
450 449 1  
452 451 1  
454 453 1  
 
 
Jord/makroprover 
 
Obj.nr Kon-

textnr 
Antal påsar Kommentar 

14  1  
249  3  
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Bilaga 3 – Fyndlista, återställning 1999 
 

LUHM 32023 

 
Fnr Material Sakord Vikt 

(g) 
Antal A.nr Kontnr Kommentar 

1 Flinta Avslag/avfall 26 7 1  Kristianstadsflinta 
2 Lera Keramik 1 1 1   
3 Flinta Kärna 49 1 2  Kristianstadsflinta 
4 Flinta Avslag/avfall 8 5 2  Kristianstadsflinta 
5 Ben Bränt ben 1 1 2   
6 Flinta Avslag/avfall 23 5   Kristianstadsflinta, 

från matjord vid A1 
7 Flinta Avslag/avfall 10 4   Kristianstadsflinta, 

från matjord vid A2 
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Bilaga 4 – Vapengraven, planritningar 
 

Objekt 4 och 14 
 

 
 

 
 

 
 



 

71 
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Bilaga 5 – Stolphålsraden; urval plan- och sektionsritningar 

 

 
 
 



 

73 

Bilaga 6 – Skeppssättning 1, urval sektioner 
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Bilaga 7 – Återställningsarbete RAÄ 2, 1999 
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Bilaga 8 – 14C-dateringar 
 

 
 
 

 



 

77 

 
 
 

 
 
 



 

78 

 
 
 

 
 
 



 

79 

 
 



 

80 

Bilaga 9 – Osteologisk rapport 
 
Brandgravarna från Färlöv 82:1, Färlöv socken 
 
Inledning 
I Färlövs socken i Skåne, har under säsongen 1996-97 delar av ett gravfält med 
brandgravar undersökts. Sammanlagt undersöktes 32 gravar. Den arkeologiska 
genomgången av materialet visade att gravar anlagts under romersk järnålder men 
även under vendel-vikingatid. Ben från människa påträffades i 11 av gravarna. De 
djur som är representerade är hund, häst, svin och sillhaj. För den animalosteolo-
giska bedömningen står i första hand Leif  Jonsson (ANL i Göteborg), men även 
Lena Nilsson (Arkeologiska institutionen i Lund) och Annica Cardell (UV Syd) 
har varit behjälpliga. 
 
Material 
Undersökningen av brandgravsmaterialet omfattar 4 147,7 gram brända ben från 
32 gravar. Brandgrop, brandgrav, rest sten, härdgrop, brandflak och nedgrävning 
är beteckningar på fyndomständigheterna. 
 
Metod 
Den osteologiska analysen av brandgravsmaterialet har tillgått så att ungefärlig 
benvikt uppmätts från varje grav. Benen har genomletats och bestämbara och 
igenkännbara fragment har plockats ut. Dessa identifierade fragment har lagts i 
plastpåsar märkta med gravnummer och benslag, så att de lätt ska kunna återfin-
nas och kontrolleras.  

Endast de benfragment som med säkerhet kunnat hänföras till ett bestämt 
benslag har använts vid den vidare bearbetningen. Rörbensfragment har inte 
plockats ut och bestämts till troliga benslag, utan det har enbart angivits om så-
dana finns eller ej. Då endast rörbensfragment finns att tillgå har dessa bestämts 
till människa i de fall då tydliga haverska kanaler har kunnat påvisas i brottytan. 

Inga arkeologiska uppgifter om gravarna annat än gravnummer och gravtyp 
har erhållits före den osteologiska bearbetningen. 
 
Åldersbedömning 
Hos både barn och vuxna används utseendet på kraniesömmarna (suturerna) och 
graden av sammanväxningen hos dem för åldersbedömning. Suturernas utseende 
är olika hos barn och vuxna. Hos nyfödda och barn upp till tre år förekommer 
raka eller lätt vågiga suturer. Från och med tre års ålder börjar tabula externas 
vasst sågade suturkanter att utvecklas till mer grova och invecklade suturer (Gej-
vall 1948). I vuxen ålder påbörjas hopväxandet av suturerna (synostos) och så 
småningom försvinner de helt. Synostosen börjar i tabula interna (det inre skall-
taksskiktet) och fortsätter mot externan (det yttre skalltaksskiktet). Det finns dock 
individuella skillnader (Gejvall 1948, Vallois 1937). 
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Förhållandet mellan skalltakets tre skikt tabula externa, diploë (ett spongiöst skikt 
mellan tabula externa och interna) används också som åldersindikator. Hos ett 
barn består skalltaket bara av de inre och yttre skikten. Med åldern utvecklas det 
spongiösa mellanskiktet på bekostnad av de andra två. Hos äldre tar diploë över 
och de två andra skikten blir tunna som skal (Gejvall 1948). Hos unga och gamla 
medför förbränningen att spongiosan ger efter och fragmenten sprängs isär. Hos 
unga sker sprängningen mellan de båda kompakta skikten och hos gamla sprängs 
det sönder i diploë (Gejvall 1948).  

Åldersintervallet blir ofta större och därmed osäkrare ju äldre individen är. 
Indelningen i åldersgrupper sker enligt följande: 
 
Tonåring/vuxen: 
Färre än 10 skalltaksfragment, men där alla tre skalltaksskikten är observerbara. 
 
Vuxen: 
Skalltaksfragment med större mängd diploë än tabula; delar av skallens stora su-
turer är tillgängliga och synostosen har påbörjats. 
 
Äldre vuxen, dvs troligtvis över 40 år: 
Tabula externa och interna har till större delen ersatts av diploë; fragment med 
del av sutur, helst sutura coronalis eller lambdoidea (C1, L1) som är slutna (osyn-
liga) utvändigt. 
 
Om benen i graven enbart består av rörbensfragment kan grovleken p¨å dessa ge 
upplysning om huruvida de är från ett mindre barn eller en tonåring/vuxen. 
 
Könsbestämning 
De kriterier som används för att indikera kön är desamma på obränt som på 
bränt material, men ett obränt skelettmaterial ger oftare tillgång till ett större antal 
kriterier.  

På kraniet används kriterier som utseendet på området över näsroten (gla-
bella) och ögonhålans övre kant (margo supraorbitalis). Hos mannen är ögonhå-
lans övre kant i allmänhet mer rundade, hans näsrotsparti övergår upptill i ett mer 
uppdrivet område. Ögonhålans övre kant är hos kvinnan tunnare och regionen 
ovan näsroten är mer plant utformad. Muskelfästet på nackbenet (protoberantia 
occipitalis externa) och vårtutskottet på tinningbenet (processus mastoideus) kan 
också användas, men där krävs ännu mer extrema drag för att de ska vara könsin-
dikerande. På underkäken kan storleken på ledhuvudet (caput mandibulae) vara 
till viss hjälp, likaså formen på käkvinkeln (angulus mandibulae). Även här krävs 
extrema avvikelser för att dessa kriterier skall kunna användas. 

I denna undersökning påträffades ett mycket sällsynt fragment, nämligen 
främre bäckenfogen (pubissymfysen), som ger en smal vinkel hos män och en 
vidare hos kvinnor (Krogman 1946, Scadi & Nemeskeri 1970). 
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Storleken på tandutskottet på andra halskotan är ibland användbar som 
könsindikator. Bredd och höjdmått tas (Rempe 1968). 

I brandgravsmaterial är de vanligast förekommande könsindikerande frag-
menten ögonhålans övre kant och området över näsroten. 
 
Resultat 
Att fastställa antalet gravar i det aktuella materialet är svårt eftersom det är oklart 
huruvida de gravar som saknade människoben är gravar eller ej. Ben från männi-
ska påträffades i elva av gravarna. I två gravar fanns det både djur och människa, i 
sju gick det inte att avgöra om benen kom från djur eller människa, och i de övv-
riga tolv påträffades endast ben av djur. Av detta kan man sluta sig till att det 
minsta antalet individer gravlagda på detta gravfält var elva. 

Mängden ben från gravarna varierade mellan < 0,1 gram till 3 513,8 gram 
(bil. 10).Endast i fem av gravarna översteg mängden ben 10 gram, och i de reste-
rande 22 gravarna var mängden ben mindre än 5 gram. Graven med en kittel av 
brons innehöll mest ben, 3 153, 8 gram. 

En undersökning av moderna kremationer i England visar att mängden ben 
från kvinnor varierar från 1227,4 gram till 2 216,0 gram, med ett genomsnitt på 1 
615,7 gram. För män är motsvarande siffror 1735,3 gram till 3001,3 gram, med 
ett genomsnitt på 2 283,5 gram (McKinley 1993). Att mängden ben varierar från 
individ till individ är inte onormalt. Dels beror mängden ben på storleken på in-
dividen, dels på åldern, men den benmängd som har påträffats i de olika gravarna 
representerar inte den totala benmängden. Förmodade orsaker till den varierande 
mängden ben i förhistoriska material kan vara att olika seder varit rådande. Detta 
kan innebära att man under en viss tid har valt att deponera i stort sett hela den 
benmängd som blivit kvar efter kremeringen, medan man vid ett annat tillfälle 
endast symboliskt lagt ner enstaka fragment. Det är emellertid mycket svårt att i 
detta sammanhang dra några slutsatser eftersom gravarna inte var intakta. 

Den totala mängden identifierade ben är 1069,5 gram och utgör ca 29,2 % 
av den totala mängden undersökta ben. I fyra av de elva gravar som innehöll ben 
från människa har individerna kunnat placeras i åldersgrupper, och i samtliga fall 
var de vuxna (bil. 10). 

Könsbestämningar har endast varit möjlig i två fall, i F32, dvs kitteln i vil-
ken två individer var gravlagda. Båda var män (bil. 10). Könet har bestämts ut-
ifrån utseendet på området över näsroten (glabella) som var markerat, muskelfäs-
tet processus mastoideus som var stort, största bredd på dens axis samt en del av 
en pubissymfys, som utan tvekan bedömdes ha hört till en man. De fyra fragmen-
ten av ögonhålans övre kant var däremot varken grova eller gracila. 

 
Identifierade kroppsdelar 
Att få fram information om hur stor del eller vilka delar av människan som de-
ponerats i graven är både intressant och svårt. I denna undersökning är det en-
dast individerna lagda i kitteln som är välrepresenterade, och i det fallet har iden-
tifierbara benfragment påträffats från de flesta delar av skelettet. 
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Sammanfattning 
Vid en undersökning i Färlövs socken (Färlöv 82:1 i Skåne) har under säsongen 
1996-1997 delar av ett brandgravfält undersökts. Undersökningen omfattade 32 
gravar som sammanlagt innehöll 3 664,5 gram brända ben.  

Följande typer av anläggningar representerade gravarna: brandgrop, brand-
grav, rest sten, härdgrop, brandflak och nedgrävning. Den arkeologiska genom-
gången av materialet visar att gravläggningar ägt rum under romersk järnålder, 
men även under vendel-vikingatid.  

Ben från människa påträffades i 11 av gravarna medan ben från djur fanns 
representerade i 20 av gravarna. Djur som kunnat identifieras är hund, häst, svin 
och sillhaj. De flesta av gravarna, 22 av 32, dvs nästan 70 %, innehöll mindre än 5 
gram ben. De fyra individer som kunnat åldersbedömas var samtliga vuxna. En-
dast två av dem kunde könsbestämmas och båda var män. 

 
Lund i januari 1998 
 
Caroline Arcini 
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Bilaga 10 – Osteologisk analys 
 
 
Fynd 1. Objekt nr 2. Grav? 

I denna grav påträffades två benfragment, vilka tillsammans vägde 1,7 gram. Det största frag-

mentet var 24 mm. Det gick inte att avgöra om fragmenten var från djur eller människa. 

 

Fynd 2. Objekt nr 4. Brandgrav – oval nedgrävning. 
I denna grav påträffades 40,8 gram ben. Det största fragmentet var 35 mm och de övriga upp-

skattades till 10-15 mm. Fragmenten bedömdes komma från en vuxen individ. Åldern bedömdes 

utifrån förhållandet mellan kranietakets olika skikt, där alla tre var synliga. En del kranietaks-

fragment var sprängda i diploë. 

Vikten fragment uppgick till 9,6 gram. Identifierade fragment var: 19 kranietakfragment. 

 

Fynd 3. Objekt nr 29. Rest sten. 
I denna grav påträffades tre brända benfragment som tillsammans vägde 10 gram. Det största 

fragmentet var 15 mm. Ett av fragmenten var ett rörbensfragment av människa med tydliga ha-

verska kanaler. Ett annat fragment var av djur. 

Vikten av bestämda ben av djur uppgick till 0,7 gram. Identifierade fragment var: 1 calcaneus 

från hund. 

 

Fynd 4. Objekt nr 31. Rest sten. 

I denna grav påträffades två fragment av brända ben som tillsammans vägde 2,1 gram. Det 

största var 21 mm långt. Det gick inte att avgöra om fragmentet var från djur eller människa. 

 

Fynd 5. Objekt nr 71. Grav. 
I denna grav påträffades två fragment av brända ben som tillsammans vägde 3,3 gram. Det 

största var 26 mm långt. Haverska kanaler var synliga i den färska brottytan, vilket tyder på att 

fragmentet var från människa. 

 

Fynd 6. Objekt nr 73. Brandgrop. 

I denna grav påträffades två fragment av brända ben som tillsammans vägde mindre än 0,1 

gram. Det största fragmentet var 9 mm. Det gick inte att avgöra om fragmenten var från djur eller 

människa. 

 

Fynd 7. Objekt nr 76. Grav? 
I denna grav påträffades ca 5 gram brända ben. Det största fragmentet var 23 mm. Ett av frag-

menten var en tand från en idisslare, och de övriga fragmenten var rörben från både djur och 

människa. 

 

Fynd 8. Objekt nr 78. Grav? 
I denna grav påträffades 2,5 gram brända ben. Det största fragmentet var 15 mm. Fragmenten 

var rörbensfragment från djur. 
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Fynd 9. Objekt nr 87. Grav? 
I denna grav påträffades 1,6 gram brända ben. Det största fragmentet var 22 mm. Det gick inte 

att avgöra om fragmenten var från djur eller människa. 

 

Fynd 10. Objekt nr 93. Brandgrop. 
I denna grav påträffades 27,8 gram brända ben. Det största fragmentet var 25 mm. Fragmenten 

kom från djur, hund närmare bestämt.  

Vikten bestämda ben uppgick till 2,7 gram. Identifierade fragment var: sesamben, intermedium 

radiale och calcaneus. 

 

Fynd 11. Objekt nr 109. Brandgrop. 
I denna grav påträffades 0,5 gram bränt ben. Det största fragmentet var 12 mm stort. Ett frag-

ment var ett kranietaksfragment från människa. Kranietakets alla tre skikt var synliga, och den 

del av suturen som var observerbar hade börjat sluta sig invändigt. Fragmenten bedömdes vara 

från en vuxen individ. 

Vikten bestämda ben uppgick till 0,3 gram. Identifierade fragment var: 1 kranietak. 

 

Fynd 12. Objekt nr 113. Brandgrop. 

I denna grav påträffades 0,3 gram brända ben. Det största fragmentet var 9 mm. Fragmenten 

bedömdes komma från djur. 

 

Fynd 13. Objekt nr 117. Brandgrop. 
I denna grav påträffades 2,0 gram brända ben. Det största fragmentet var 17 mm. Haverska 

kanaler var tydligt synliga i den färska brottytan, vilket visar att det var människa. 

 

Fynd 14. Objekt nr 121. Brandgrop? 
I denna grav påträffades 24,6 gram brända ben. Det största fragmentet var 54 mm och de övriga 

uppskattas till 5-10 mm. Fragmenten bedömdes vara från människa, en vuxen individ. 

Vikten bestämda fragment uppgick till 0,8 gram. Identifierade fragment var 6 dentes (rötter) och 

1 phalanx I (manus). 

 

Fynd 15. Objekt nr 135. Brandgrop. 
I denna grav påträffades påträffades fem fragment brända ben. Det största fragmentet var 14 

mm. Fragmenten bedömdes vara från djur. 

 

Fynd 16. Objekt nr 168. Grav? Stolphål? 

I denna grav påträffades ett fragment bränt ben. Det var 14 mm. Fragmentet bedömdes vara 

från djur. 

 

Fynd 18. Objekt nr 204. Ben vid rest sten. 
I denna grav påträffades ett fragment bränt ben. Fragmentet, som var 8 mm långt, vägde mindre 

än 0,1 gram. Det gick inte att avgöra om det var från djur eller människa. 
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Fynd 19. Objekt nr 227. Brandgrav – oval nedgrävning. 

I denna grav påträffades 3,1 gram ben, både brända och obrända. Det största fragmentet var 21 

mm. Fragmenten bedöms komma från djur. 

 

Fynd 20. Objekt nr 260. Ben vid rest sten. 
I denna grav påträffades två fragment brända ben. Dessa vägde sammanlagt 0,9 gram. Det störs-

ta fragmentet var 17 mm. Haverska kanaler var synliga i den färska brottytan, vilket visar att det 

var från människa. 

 

Fynd 21. Objekt nr 281. Ben vid rest sten. 

I denna grav påträffades ett tandfragment från djur, en bovid/cervid. Benfragmentet vägde 

mindre än 0,1 gram. Fragmentet var 12 mm stort. 

 

Fynd 22. Objekt nr 289. Ben vid rest sten. 
I denna grav påträffades fyra fragment av brända ben som tillsammans vägde 0,2 gram. Det 

största fragmentet var 5 mm. Det gick inte att avgöra om fragmenten kom från djur eller männi-

ska. 

 

Fynd 23. Objekt nr 291. Nedgrävning, grav? 

I denna grav påträffades två fragment brända ben som tillsammans vägde 0,7 gram. Det största 

fragmentet var 21 mm. Ett fragment bedömdes vara ett revbensfragment från djur, troligen 

får/get. 

 

Fynd 24. Objekt nr 302. Ben vid rest sten. 
I denna grav påträffades tre fragment brända ben och ett fragment av en obränd tand av idissla-

re. Det största fragmentet var 8 mm. Fragmenten bedömdes vara från djur. 

 

Fynd 25. Objekt nr 306. Nedgrävning, grav? 

I denna grav påträffades påträffades ett fragment bränt ben som vägde mindre än 0,1 gram. Det 

var 8 mm långt. Fragmentet bedömdes komma från djur. 

 

Fynd 26. Objekt nr 308. Brandgrop? 
I denna grav påträffades ett fragment bränt ben som vägde 0,8 gram och var 19 mm långt. Ha-

verska kanaler var tydligt synliga i den färska brottytan på benet, vilket tyder på att det var från 

människa. 

 

Fynd 27. Objekt nr 327. Härdgrop. 

I denna grav påträffades 2,0 gram brända ben. Benen var sotiga och välbrända. Ett av fragmen-

ten var en tandrot av ett djur. Även de övriga fragmenten var från djur. Fragmenten har dock 

inte kunnat identifieras till art. 

 

Fynd 28. Objekt nr 329. Nedgrävning, grav? 
I denna grav påträffades et fragment bränt ben som vägde 0,1 gram och var 7 mm långt. Frag-

mentet bedömdes komma från djur. 
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Fynd 29. Objekt nr 335. Nedgrävning, grav? 
I denna grav påträffades 0,4 gram brända ben. Det största fragmentet var 10 mm. Haverska 

kanaler var synliga i den färska brottytan på benet, vilket tyder på att det var människa. 

 

Fynd 30. Objekt nr 349. Brandgrop. 
I denna grav påträffades tolv fragment brända ben som tillsammans vägde 3,1 gram. Det största 

fragmentet var 22 mm. Fragmenten bedömdes komma från djur. 

 

Fynd 31. Objekt nr 350. Brandflak med recent inblandning. 

Denna grav var grävd i fyra kvadranter och i dessa framkom sammanlagt 5,6 gram brända ben. 

Samtliga benfragment från alla fyra kvadranterna var från djur. Bland benen i den nordvästra 

kvadranten fanns ett obränt fragment av en tand från en idisslare. 

 

Fynd 32. Objekt nr 14. Urnebrandgrop med bronskittel. 
Kitteln har av konservator grävts ut i fyra skikt om 5 respektive 3 cm. 

Sammanlagt innehöll kitteln 3 990,8 gram ben, varav 1 122,6 gram (28,1 %) kunnat identi-

fieras till benslag. En stor del av benfragmenten var stora. De största rörbensfragmenten var 10 

cm och de övriga uppskattas till ca 2 cm. Benmaterialet var välbevarat. Detta syntes inte minst 

på att benfragmenten med spongiosa, t ex ledhuvuden från överarmsben, lårben och ryggkotor, 

var relativt välbevarade. Beträffande bevaringsgraden var skillnaden liten mellan detta material 

och material från moderna kremationer. Det fanns ingenting som indikerade att materialet från 

kitteln bearbetats efter bränningen, dvs krossats. 

På en hel del av benen fanns på ytan stora partier av rost från de järnföremål som lagts 

ner i kitteln tillsammans med benen. Flera benfragment var också grönfärgade av bronset från 

kitteln. 

Den osteologiska bearbetningen visade att benmaterialet kom från två vuxna individer, 

båda förmodligen män. Benfragment som klart indikerade att det var två individer begravda var 

tre fragment av det pariga benet pars petrosa av temporale, liksom tre caput mandibulae och två 

dens axis. Dens axis har varje individ endast en uppsättning av. 

 

Skikt 1 

Detta skikt innehöll 477,4 gram ben, varav 64,1 gram (13,4 %) kunnat identifieras till benslag. I 

detta skikt påträffades inga könsindikerande fragment. Åldersindikationer var förhållandet mel-

lan kranietakens olika skikt, där alla tre var synliga men inget av dem dominerade. Detta tyder på 

att fragmenten kom från en större tonåring eller vuxen individ. 

Följande benfragment hade identifierats: 19 kranietak, 2 mandibula med alveoler, 5 dentes 

(rötter) varav en till molar, 2 vertebrae cervicalis, 3 vertebrae thoracalis, 3 vertebrae oidentifiera-

de, 1 costa, 1 carpalben (scaphoideum), 2 metacarpalben (caput), 1 phalanx manus, 1 coxa (del 

av accetabulum). 

 

Skikt 2 

Detta skikt innehöll 1 501,1 gram ben, varav 521,8 gram (34,8 %) kunnat identifieras till benslag. 
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Kön har bestämts utifrån benfragment från området över näsroten (glabella) och muskel-

fästet på tinningbenet (processus mastoideus), vilka var markerade och indikerade att det var en 

man. Breddmåttet på andra halskotan utskott (dens axis) var 11,0 mm, vilket även det talar för att 

det var en man. 

Åldern på individen bestämdes utifrån förhållandet mellan kranietakens olika skikt, där 

alla tre var synliga men inget av dem dominerade. Av de åtta krainetaksfragment som hade delar 

av suturer var det endast i ett av fallens som suturen var sluten invändigt. Bedömningen blev att 

individen var vuxen, men någon närmare åldersbedömning kunde inte göras. 

Följande benfragment identifierades: 84 kranietak, 4 frontale, 1 occipitale, 4 temporale 

(varav 1 pars petrosa), 8 maxilla, 2 mandibula (varav 1 caput), 16 dentes (rötter, varav 3 mola-

rer), 6 vertebrae cervicalis, 24 vertebrae thoracalis, 7 vertebrae lumbalis, 2 vertebrae oidentifiera-

de, 9 costae, 2 clavicula, 1 3 scapula, 6 humerus (dist led), 1 ulna (dist led), 4 radius (varav 2 prox 

och 2 diaf), 10 metacarpalben, 3 carpalben (scaphoideum, capitatum, hamatum), 14 phalanges 

manus, 15 coxae, 2 femur (diaf), 5 tibia dist, 1 patella (stor), 2 metatarsalben (nr 5) och 6 caput 

humeri eller femoris. 

 

Skikt 3 

Detta skikt innehöll 1 380,9 gram ben varav 375,6 (27,2 %) kunnat identifieras till benslag. 

Kön bestämdes utifrån främre bäckenfogen (pubissymfysen) där den nedre delen av den-

na fog var bevarad och pubisvinkeln observerades. Pubisvinkeln var smal, vilket tyder på att den 

var från en man. En del av vänster ögonhålas övre kant var också bevarad. Den var varken smal 

eller grov och därmed inte något stöd vid könsbestämningen. 

Åldersbedömningen gjordes utifrån förhållandet mellan kranietakens olika skikt, där alla 

tre var observerbara men inget av dem dominerade. Den nedre delen av benytan på pubissymfy-

sen uppvisade en lite bucklig yta, vilket talar för att benfragmenten kom från en vuxen undivid 

under 40 år. 

Följande benfragment identifierades: 70 kranietak, 1 frontale, 1 occipitale, 1 temporale 

(pars petrosa), 1 zygomaticum, 2 mandibula (varav 2 caput och 1 med alveoler till framtänder 

och premolarer både på höger och vänster sida), 7 dentes (rötter, varav 4 till molarer), 6 verteb-

rae cervicalis, 17 vertebrae thoracalis, 1 vertebrae lumbalis, 16 costae, 1 sternum, 2 clavicula, 1 

humerus (diaf), 2 radius (diaf), 12 metacarpalben, 2 carpalben (scaphiodeum och trapezium), 2 

phalanges manus, 6 coxae (varav 1 pubissymfys), 5 femur (caput + diaf), 1 tibia (dist), 2 tarsal-

ben (calcaneus), 3 metarsalben och 1 phalanx pedis. 

 

Skikt 4 

Detta skikt innehöll 631,8 gram ben, varav 161,5 gram (25,5 %) ben kunnat identifieras. 

Kön indikerades utifrån breddmåttet på andra halskotans utskott (dens axis), vilket var 

10,4 mm och mer talade för att det var en man än en kvinna. Även en liten del av ögonhålans 

kant påträffades, men den var varken grov eller gracil och kunde därför inte indikera kön. 

Åldern på individen har bedömts utifrån förhållandet mellan kranietakens olika skikt, där 

alla tre var synliga men inget av dem dominerade. Bedömningen blev att individen var en större 

tonåring eller vuxen. 

Följande benfragment identifierades: 35 kranietak, 1 frontale, 1 temporale (pars petrosa 

och 1 processus mastoideus), 1 sphenoidale, 1 mandibula, 8 dentes (rötter, varav 3 till molarer), 
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4 vertebrae cervicalis, 5 vertebrae thoracalis, 8 vertebrae lumbalis, 7 costae, 1 sternum, 2 clavicu-

la, 1 humerus (diaf), 3 radius (2 prox led och 1 dist led), 1 metacarpalben, 2 carpalben (lunatum 

och capitatum), 13 phalanges manus, 3 coxae (varav 1 pubissymfys), 5 femur (caput + diaf), 1 

tibia (dist), 2 tarsalben (talus), 1 metatarsalben och 2 phalanges pedis. 
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Bilaga 11 – Benmaterialet: ålder, kön, art 
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Bilaga 12 – Ben efter vikt, volym, identifierade fragm., etc. 
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Bilaga 13 – Plan över undersökningarna vid Almhaga. 
 
 
 
Se vikblad nästa sida 
 
 
Teckenförklaring 
 
 
Grön = skeppssättning 1 
 
Brun = skeppssättning 2 
 
Blå = stolphålsrad 
 
Gul = anläggningar med brända ben 
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