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Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19,
36:1 och Osbyholm 1:165, Fulltomta bytomt har CMB Uppdragsarkeologi AB genomfört en arkeologisk förundersökning.
Fulltofta bytomt är i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS registrerad
som RAÄ 125, Fulltofta socken i Hörby
kommun Fältarbetet genomfördes mellan
den 23 april och den 31 maj 2013. Uppdragsgivare var Fulltofta VA-Samfällighet,
Hörby församling och Radiobolaget AB.
Vid undersökningen övervakades 132 löpmeter schakt. Förutom några enstaka tegelstenar av medeltida typ påträffades inga
fynd eller anläggningar med datering till
förhistorisk tid eller medeltid. Arbetet med
att förlägga nytt VA kunde därför fortgå
som planerat.

Fig. 1. Aktuell socken för undersökningen,
Fulltofta socken, visas med rött.

Fig. 2. Platsen för förundersökningen är markerad med röd ring på utdrag ur Vägkartan. Skala 1:100 000.
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Fulltofta VA-Samfällighet planerade för
utbyggnad av VA inom Fulltofta by, RAÄ
125. Initialt planerades för Hörby församlings räkning en förundersökning i form av
schaktningsövervakning av en tryckgrop
för styrd borrning under Fulltofta kyrkogård. Eftersom planerad borrning inte
lyckades beslöts att schakt för VA skulle
grävas med hjälp av grävmaskin på sedvanligt vis och att arbetet i sin helhet
skulle schaktningsövervakas. Ytterligare
två etapper i VA-utbyggnaden tillkom och
även för dessa beslutade Länsstyrelsen om
schaktningsövervakning.

Fulltofta bytomt är belägen på ömse sidor
av Fulltoftavägen mellan Osbyholm och
Ludvigsborg. Avståndet till Ringsjön,
Östra Ringsjön, är 1,5 kilometer. De högst
belägna delarna inom bytomten finns öster
om vägen. Därifrån sluttar marken åt väster. Stora delar av området är sedan lång
tid tillbaka bebyggt men det finns delar där
ingen bebyggelse, funnits åtminstone inte
under historisk tid. Söder och norr om bytomten finns två bäckdrag, båda i östvästlig riktning. Inom området där jordarten utgörs av sandig moränlera har mycket
höga fostfatvärden registrerats.

Fig. 3. Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetskarta med i FMIS registrerade fornlämningar markerade med rött raster. Fulltomta bytomt är
markerad med sitt fornlämningsnummer. Övriga fornlämningar utgörs av boplatser och en plats med tradition. Vid platsen, Hirtakull,
väster om Fulltofta by sägs troll med syfte att förhindra ett herrgårdsbygge ha fört bort byggmaterial om natten . Pilarna pekar på de platser inom bytomten som förundersöktes. Skala 1:10 000.
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Fig. 4. Bilden visar arbetet med att gräva en grop för att genomföra styrd borrning genom Fulltofta kyrkogård. Foto från sydöst.

Fulltofta gamla bytomt är enligt Storskiftesakartan från år 1770 cirka 350x150-300
meter stor i nordsydlig riktning.
Äldsta kända skriftliga belägg Folatofta är
från år 1322. Förleden är en form av djurbeteckningen foli, ”fåle, unghäst” medan
slutleden toft syftar på ”enskild mark,
hustomt” (Hallberg 2000).
Byns kyrka är byggd under senare delen
av 1100-talet, valven som slogs under
1400-talet är rikt bemålade. Fulltofta gods
har även det anor från medeltiden och var
till en början under högmedeltid knutet
till ärkebiskopsstolen.
Inom bytomten har arkeologiska undersökningar tidigare genomförts. Vid dessa
har det i bytomtens västra del påträffats en
stenläggning som anlagts någon gång mel-
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lan1500-1700-talet. Vid samma tillfälle
påträffades även delar av ett odaterat
kulturlager. Norr om kyrkan har ett
utfyllnadslager innehållande tegel och
enstaka
keramikskärvor
undersökts.
Keramiken daterades till 1700-1800-tal.
Inför byggandet av en festlokal vid
Fulltofta gods alldeles öster om
Fulltoftavägen
har
ytterligare
en
arkeologisk undersökning genomförts. Vid
undersökningen som genomfördes år 2011
påträffades förutom rikligt med störningar
även femton anläggningar av antikvariskt
intresse. Anläggningarna utgjordes av åtta
stolphål och sju gropar varav en utgjordes
av en kokgrop. Bland fyndmaterialet kan
nämnas keramik som inte kan dateras
närmare än till förhistorisk tid men även
keramik daterad till vendel-vikingatid det
vill säga till tiden mellan år 550 och 1050
(Olsson 2011).

Målsättningen med den arkeologiska förundersökningen var att dokumentera eventuella förekommande lämningar efterhand
som arbetet med vattenledningen fortskred. Om lämningar av stor arkeologisk

dignitet eller stor mängd påträffades var
syftet också att i sådant fall styra undan arbetet eller att i samråd med Länsstyrelsen
tillfälligt avbryta det i avvaktan på nya beslut i ärendet.

Förundersökningen genomfördes som en
schaktningsövervakning på sedvanligt vis
det vill säga att schaktningsarbetet följdes
efterhand och lager eller lämningar doku-

menterades när så krävdes av på plats närvarande arkeolog. Schakt dokumenterades
i plan i skala 1:50 och för sektion användes skala 1:20.

Fig. 5. Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetskarta med schakten som övervakats S1-S4 markerade med
gul, blå, cerise och grön färg. Skala 1:2 000.
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Fig. 6. Bilden visar en del av det utfyllnadslager som fanns i schakt 1, beläget mellan
den norra kyrkogårdsmuren och en halmlada. Foto från sydväst.

Då grävningen av schakt i den västra delen
av bytomten av olika skäl grävdes vid tre
olika tillfällen presenteras de i det följande
som S1-3. I slutförandet av arbetet förbands schakten till en sammanhängande
enhet.

Schakt 1

I det schakt, S1, som grävdes mellan en i
sen tid, 2000-talet, uppförd halmlada och
kyrkogårdens norra mur påträffades förutom utfyllnadslager, även gropar, kulturlager och sentida störningar. Groparna, fyra
stycken, var enligt de delar som syntes i
schaktet mellan
1,5 och 2 meter i
diameter. Fyllningen i dem utgjordes av
grus med humösa inslag, tegelsten, tegelfragment, kalk djurben och delar av
taktegel. Vare sig tegelstenarna eller
takteglet var av medeltida typ. Däremot
fanns några enstaka medeltida tegelbitar i
det utfyllnadslager som fanns i stora delar
av schaktet norr om kyrkogårdsmuren.
Schaktet grävdes till ett av djup av mellan
1,00 och 1,30 meter.

8

Schakt 2

I stora delar av schaktet, S2, öster om kyrkogårdsmuren fanns flera skikt av stenläggning. De olika stenläggningarna syntes nästan ända från toppen och ned till
mellan 0,40 och 0,75 meters djup. Under
det understa skiktet stenläggning fanns en
grop där keramik av typen yngre rödgods
påträffades i fyllningen. Mellan stenläggningen och en gammal matjordshorisont
förekom delar av ett kulturlager. Kulturlagret utgjordes av grusig och sandig humus med inslag av sot, träkol, tegelflis.
Schaktet grävdes till ett djup av mellan
1,20 och 1,40 meter.

Schakt 3

Tredje schaktet i den västra delen av bytomten grävdes från en punkt norr om där
S1 och S2 möttes. I den södra delen av
schaktet fanns en stor grop som var 4,25
meter lång i schaktets längdriktning. Djupet i gropen vars fyllning till stor del utgjordes av tegelfragment, kalkbruk,
taktegel och grus uppgick till 1,30 meter.

I övriga delar av schaktet kunde fyra olika
lager urskiljas ovan den orörda alven. Lagren utgjordes av ett översta lager grus med
småsten, humös grus och lera. Detta följdes av två lager med inslag av tegel och tegelflis, det övre med inslag av kalkbruk.
Under dessa fanns ett lager bestående av
grusig humus. Inga fynd förutom tegel och
kalkbruk påträffades i schaktet som grävdes till ett djup av mellan 1.20 och 1,30
meter.

Schakt 4

På andra sidan Fulltoftavägen i den sydligaste delen av Fulltofta bytomt undersöktes

Förutom några enstaka delar tegel av
medeltida typ påträffades inga fynd eller
anläggningar som kunde dateras till

ett sista schakt, S4. Av för CMB Uppdragsarkeologi AB ej redovisade skäl
grävdes detta schakt utan vår medverkan
och kontrollerades och dokumenterades
därför i efterhand. I schaktets västra del
fanns en del större stenar varav en var
delvis tillhuggen. Stora stenar fanns också
i schaktväggen. I schaktfyllningen påträffades skärvor av fajans, piplerebemålat
yngre rödgods, djurben, glas, kakelugnsfragment och eldfast tegel. Såväl de stora
stenarna som fyndmaterialet tolkas vara
rester från den gård, n:r 3, som finns markerad på 1770 års storskifteskarta.

förhistorisk tid eller medeltid. Arbetet med
förläggning av nytt VA kunde därför
fortgå utan några antikvariska förbehåll.
Hög den 29 augusti 2013
Bo Bondesson Hvid

Fig. 7. Bilden visar några av de fynd som påträffades i schakt 4.
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Fig. 8. Bilden visar lagerföljden i schakt 3. I schaktets bortre del syns den kabelgrav som
kablarna på schaktkanten legat i. Foto från sydöst.
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Länsstyrelsens diarienummer:

Typ av undersökning:
Ansvarig institution:
Personal:
Övrig personal:

431-24621-11, 431-9885-2013,
431-14695-2013
2-2012, 26-2013, 34-2013
Fulltofta 33:19 och 36:1, Osbyholm 1:165
Fulltofta/1228
Hörby
Skåne
Skåne/Sk
125:1/Bytomt
VA
Fulltofta VA-Samfällighet, Hörby församling och Radiobolaget AB
Arkeologisk förundersökning
CMB Uppdragsarkeologi AB
Bo Bondesson Hvid
-

Fastighetskartans blad:
Koordinater:
Koordinatsystem:

61E 9bS
E 413809, N 6193066
SWEREF 99 TM

Fältarbetsperiod:
Arkeolog:
Maskin:

2013-04-23–2013-05-31
16 timmar
Tillhandahölls av arbetsföretaget

Exploateringsyta:
Undersökt yta:
Schaktmeter:

132 löpmeter

Summa faktisk:
Summa beräknad:

28 828 SEK
Löpande räkning

Fyndmaterial, förvaring m.m.:
Analyser:
Arkivmaterial, förvaring:
Ritningar, dokumentation:
Ärendehandlingar:
Rapportbilagor:

Inga fynd tillvaratogs.
CMB Uppdragsarkeologi AB, Löddeköpinge
Överföres efterhand till ATA
CMB Uppdragsarkeologi AB, Löddeköpinge
-

Egna diarienummer:
Trakt/kvarter/fastighet:
Socken eller stad/Sn-nummer:
Kommun:
Län:
Landskap/landskapsförkortning:
Fornlämning nr/art:
Typ av exploatering:
Uppdragsgivare:
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