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Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 14 § andra stycket 4 kulturmiljölagen
(1988:950) befrielse av kostnad då ingen fornlämning påträffades vid arkeologisk
förundersökning inom fastigheten Garvaren 13, fornlämning Simrishamn 46,
Simrishamns kommun, Skåne län

SKÄL FÖR BESLUTET
Redogörelse för ärendet

Simrishamns kommun har planerat att exploatera ovan rubricerade fastighet. Vid en
arkeologisk utredning genomförd av Österlenarkeologi under år 2016 påträffades en
häll med vad som bedömdes vara en hällristning i form av en prickhuggen yta.
Hällristningen bedömdes, förutom av Österlenarkeologi, av externa bedömare, se
bilaga Österlenarkeologi rapport 2016:19. Den 23 mars 2017 fattade Länsstyrelsen
Skåne beslut om en arkeologisk förundersökning inför en byggnation inom
fastigheten. Österlenarkeologi tilldelades uppdraget och kostnaden, 99 260 kr,
ålades Simrishamns kommun, se bilaga beslut arkeologisk förundersökning 2017-0323. Förundersökningen genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan
Österlenarkeologi och Botark (Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam).
Botarks roll vid förundersökningen var att som experter på hällristningar fungera
som stöd vid bedömning och beskrivning av hällristningarna.
Den arkeologiska förundersökningen genomfördes mellan 2017-05-02 och 2017-0504. Vid förundersökningen kunde Botark konstaterat att den förmodade
prickhuggna ytan var en naturlig, hällristningslik, bildning i hällytan. Övriga hällar
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inom förundersökningsområdet inventerades efter ristningar, även ett antal schakt
öppnades, men ingen fornlämning kunde konstateras inom området, se bilaga
Österlenarkeologi rapport 2017:10.
Eftersom ingen fornlämning påträffades vid förundersökningen begärde
Länsstyrelsen Skåne att Riksantikvarieämbetet skulle reservera medel inför beslut
om kostnadsbefrielse, dvs att kostnadsansvaret för förundersökningen övergår från
Simrishamns kommun till staten, se Begäran om reservation daterad 2017-06-14.
Den beslutade kostnaden var 99 260 kronor exklusive moms, se bilaga beslut
arkeologisk förundersökning 2017-03-23. Den faktiska kostnaden blev 63 156 kr
exklusive moms, se bilaga Faktura Österlenarkeologi.
2017-06-27 meddelade Riksantikvarieämbetet att 63 156 kr har reserverats och
samma dag beslutade Riksantikvarieämbetet en utökning av huvudram och
anslagsram för Länsstyrelsen Skåne med beloppet ovan, se bilaga Yttrande över
reservation av medel 2017-06-27 och Beslut om omfördelning 2017-06-27.
Länsstyrelsens bedömning

Enligt 2 kap 14 § andra stycket 4 kulturmiljölagen (1988:950) ska en företagare inte
svara för kostnaden för en förundersökning om det visar sig att ingen fornlämning
berörs av arbetsföretaget. I och med att den förmodade hällristningen var av
naturligt ursprung samt att inga andra fornlämningar påträffade vid
förundersökningen beslutar Länsstyrelsen att Simrishamns kommun ska befrias från
kostnadsansvaret för förundersökningen.
Detta beslut har fattats av kulturmiljödirektör Mats Riddersporre. I den slutliga
handläggningen har även antikvarie Rickard Lindberg deltagit som föredragande.
Beslutet är bekräftat digitalt och saknar därför underskrift.

Mats Riddersporre
Rickard Lindberg

Bilagor
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Figur 1. Skåne med platsen för Simrishamn i sydöstra Skåne särskilt markerad.

Figur 2. Simrishamn med platsen för Skansenområdet markerad med en röd heldragen linje.
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Sammanfattning
Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för
Skansenområdet (fastigheterna Garvaren 3 m fl) i Simrishamn. Av den
anledningen har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk utredning
inom fastigheten Garvaren 13 samt del av Simrishamn 3:1.
Områdena söder om Simrishamns stad är mycket fornlämningsrika. I
planområdets närområde finns framför allt hällristningar, men även
gravhögar och boplatser. Mindre än 100 meter norr om planområdet är den
södra begränsningen för den medeltida staden Simrishamn (RAÄ
Simrishamn 25:1). I planområdets södra del finns en hällristning med
skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1). På ett flertal platser inom planområdet
finns dessutom berg i dagen. Här kan det potentiellt finnas ytterligare
hällristningar. Fornlämningsbilden i närområdet visade således att
förutsättningarna för att finna under mark dolda arkeologiska lämningar
var goda.
Planområdet är drygt nio hektar stort. Delar av området är redan
ianspråktaget för bebyggelse, vilket innebär att den totala ytan som skulle
utredas var drygt 30 000 m2. Vid utredningen undantogs dock område B
och område D samt del av fastigheten Garvaren 11, vilket innebar att
utredningsytan blev ca 20 000 m2. Inom planområdet grävdes elva schakt.
Schakt 1-9 grävdes inom område C, medan schakt 10-11 grävdes inom
område A.
I ett schakt inom område A, i den nordvästra delen av planområdet,
påträffades boplatslämningar i form av två härdar, två stolphål och en
grop. Möjligtvis tillhör de arkeologiska lämningar i område A en perifer
del av en boplats, som möjligtvis kan ha legat i det väster om belägna
bostadsområdet Bruket.
I den norra delen av schakt 4 i område C framkom en prickhuggen yta,
dvs. en hällristning på en berghäll strax under markytan. På hällen låg
mörkgrå sand. Hällristningen är ca 0,8 x 0,4-0,5 meter stor, och orienterad
i närmast i nordost-sydvästlig riktning. Det verkade som att den
prickhuggna ytan fortsatte in i schaktkanten, mot nordost, men med
avtagande intensitet. Hällristningen är belägen på en svagt sluttande häll
mot norr. I den prickhuggna ytan kunde även anas en skålgrop och
eventuellt en ringfigur runt denna. För att kunna tolka hällristningarna
krävs dock en närmare analys.
I ett sandinblandat, närmast torvaktiga lager i den centrala delen av
schakt 4 i område C påträffades som lösfynd ett mindre flintavslag av
senonflinta och en förmodad knacksten. Lagret förekom söder om
berghällen med hällristningen.
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Figur 3. Exploaterings- och planområdet för kv. Skansen (fastigheterna Garvaren 3-13
samt del av Simrishamn 3:1) är markerad med blå streckad linje. Översiktskarta
planprogram för kv. Skansen, Simrishamn, Simrishamns kommun.

Inledning
Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en
ny detaljplan för Skansenområdet (fastigheterna Garvaren 3 m fl) i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk utredning
inom fastigheten Garvaren 13 samt del av Simrishamn 3:1. Planområdet är
drygt nio hektar stort. Delar av området är redan ianspråktaget för
bebyggelse. Områdena söder om Simrishamns stad är mycket fornlämningsrika. I närområdet finns såväl gravar som boplatser, men framför allt
hällristningar. Inom planområdet finns en fast fornlämning i form av en
hällristning med skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1).
Arbetet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsens dnr. 431‒13783‒2016).

Läge och topografi
Simrishamn ligger vid Östersjön i den sydöstra delen av Skåne.
Landskapet runt staden präglas i söder och väster av den omgivande
Simrishamnsslättens svagt böljande fullåkerslandskap, i norr av ett
backlandskap samt närheten till havet.
Planområdet är beläget ca 5-10 m ö.h. Området avgränsas av
järnvägsstationen och Södra Planteringen i norr, Branteviksvägen i öster,
Ehrnbergsvägen i söder och bostadsområdet Bruket i väster. Planområdet
omfattar industribebyggelse i den norra och sydvästra delen samt
grönområden i den västra och sydöstra delen av området
6
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Figur 4. Översiktskarta som visar de fornlämningar som ligger närmast Skansenområdet. Planområdet är
markerad med en röd heldragen linje. Karta ur Riksantikvarieämbetets fornsök (FMIS).

Fornlämningsmiljö och arkeologiska undersökningar
Skansenområdet ligger i den östra delen av Simrishamn, endast 200 meter
från Östersjöns kust. Inom planområdet finns en hällristning i form av en
skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1). Mindre än 100 meter norr om
planområdet är den södra begränsningen för den medeltida staden
Simrishamn (RAÄ Simrishamn 25:1). Nedanstående sammanställning är
gjord efter uppgifter i FMIS/fornsök.
Orten Simrishamn (RAÄ Simrishamn 25:1) omnämns första gången i
början av 1100-talet, och då kallas platsen för Svimraros. På ett flertal
platser i det medeltida stadsområdet har såväl vikingatida som äldre
lämningar påträffats under de kulturlager med lerbottnar som generellt
dateras till 1100- och 1200-talen. Lämningarna från vikingatiden, vilka i
synnerhet utgörs av spridda härdar, gropar och framför allt kulturlager har
framkommit i stort sett över hela det gamla stadsområdet. I enstaka fall har
grophus konstaterats. I staden har det i samband med arkeologiska
undersökningar bl.a. påträffats lerbottnar. Lerbottnarna användes i
hanteringen av de stora mängder sill som lastades i fiskelägen och städer
under 1100- och 1200-talen. I Simrishamn har drygt 400 lerbottnar hittills
dokumenterats, vilket innebär att Simrishamn är staden med flest
lerbottnar över huvud taget. Urbaniseringsprocessen har relaterats till
stadskyrkan S:t Nicolai byggnadshistoria. Redan 1161 omnämns kyrkan i
skriftliga källorna. Den äldsta kyrkan var troligen ett kapell, identisk med
den nuvarande kyrkans kor. Uppförandet av det nya breda långhuset runt
år 1200 kan markera stadens tillblivelse. Men trots att Simrishamn bör ha
ÖSTERLENARKEOLOGI | RAPPORT 2016:19
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varit en handelsstad redan under 1200-talet nämns Simrishamn inte förrän
1361 som stad i de skriftliga källorna I urkunder från 1360-talet framgår
att Simrishamn vid det här laget har täta kontakter med Hansan, och att
tyska handelsmän finns i staden. Det tyska inflytandet i Simrishamn
kulminerar då tyska köpmän i början av 1400-talet får rätt att bygga ett
eget kapell invid Stortorget. Simrishamn är även en av städerna som 1368
intas av Albrekt av Mecklenburg under kriget mellan Valdemar Atterdag
och Hanseaterna (Jacobsson 1982; Wallebom 2006; Jönsson 2011, s. 45).
I den västra delen av den medeltida stadens begränsning, ca 500 meter
nordväst om planområdet, finns en förhistorisk boplats (RAÄ Simrishamn
34:1). I samband med schaktningar inför byggandet av Domus 1965
framkom boplatslager som delvis undersöktes av professor Märta
Strömberg. Lämningarna bestod bl.a. av ett 45 cm tjockt kulturlager med
mycket sten i. Lagret tolkades som en gammal strandlinje. Fynden bestod
bl.a. av en skivyxa, två Limhamnsyxor, en håleggad slipad flintyxa, en
stridsyxa, en tunnbladig slipad flintyxa, 15 tvärpilar, 23 skrapor och
ornerad keramik. Merparten av materialet daterades till mellanneolitisk
trattbägarkultur.
Omkring 600 meter väster om planområdet finns uppgifter om en eller
flera högar (RAÄ Simrishamn 38:1). På en karta från år 1828 finns ett ca
150x100 meter stort markområde med benämningen Rafthögarna. Största
delen av området är bebyggt idag.
Drygt 300 meter sydväst om planområdet finns uppgifter om
ytterligare en eller flera högar (RAÄ Simrishamn 39:1). På kartan från år
1828 finns ett ca 300x200 meter stort markområde med benämningen
Bonnhögsåker. Största delen av området är bebyggt idag.
I den södra delen av planområdet finns en hällristning (RAÄ
Simrishamn 30:1) i form av en skålgrop som är 5 cm i diameter och 1 cm
djup. Skålgropen är belägen på en söndersprängd öst-sluttande häll. Hällen
utgör en del av berg i dagen på strandvall. Terrängen utgörs av betesmark
med mindre stenbrott intill industribebyggelse.
Omedelbart söder om planområdet, i den norra delen av Skansens
naturreservat, finns ytterligare en hällristning (RAÄ Simrishamn 29:1).
Denna utgörs av två ramfigurer, 58x38 cm respektive 42x31 cm stora. De
är belägna på låg öst-sluttande häll.
I den västra delen av Skansens naturreservat finns ett block med
tradition, ca 2,7x1,4 meter stor och två meter hög (RAÄ Simrishamn 3:1).
Blocket kallas för Tjyvastenen, och enligt tradition skulle tjuvar tidigare ha
rannsakats vid stenen.
I den sydvästra delen av Skansens naturreservat, ca 200 meter söder om
planområdet, finns ännu en hällristning (RAÄ Simrishamn 2:1).
Ristningarna, vilka finns på en berghäll invid en sluttning mot öster, består
av sex skepp och ett fragment. Samtliga figurer är mycket grunt huggna.
I den östra delen av Skansens naturreservat finns ytterligare
hällristningar (RAÄ Simrishamn 43-45). RAÄ 43 är en skålgropsförekomst bestående av två skålgropar på en svagt sluttande hällmark vid
kusten. RAÄ 44 är en skålgropsförekomst bestående av en skålgrop på
samma hällmark. Slutligen är RAÄ 45 en ythuggen skeppsfigur på en
svagt sluttande häll.
Omkring 30 meter sydväst om RAÄ Simrishamn 43-45, ca 250 meter
sydost om planområdet, finns en rund stensättning (RAÄ Simrishamn
1:1), som är ca 7 meter i diameter och 0,3 meter hög. Intill denna finns en
skålgropsförekomst (RAÄ Simrishamn 1:2), bestående av en skålgrop.
Dessa båda fornlämningar är belägna på en strandvall med berg i dagen,
invid en östsluttning mot havet.
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Figur 5. Översiktskarta som visar de planerade utredningsområdena inom Skansenområdet. Detaljplanområdet är blåmarkerat och utredningsområdena är rödmarkerade.

Syfte och metod
I Skansenområdets närområde finns framför allt hällristningar, men även
gravar och boplatser. Inom planområdet finns en hällristning med
skålgropar. På ett flertal platser inom planområdet finns dessutom berg i
dagen. Här kan det potentiellt finnas ytterligare hällristningar.
Fornlämningsbilden i närområdet visade således att förutsättningarna för
att finna under mark dolda arkeologiska lämningar var goda.
Den primära målsättningen med den arkeologiska utredningen var att
klargöra om det fanns fornlämningar inom det aktuella planområdet. Detta
gjordes i form av sökschaktsgrävning med grävmaskin. Ett syfte med
utredningen var att om möjligt avgränsa de framkomna lämningarna.
I undersökningsplanen delades detaljplanområdet in i fyra utredningsområden (A-D). I samband med utredningen undantogs dock område B
och område D. Anledningen till att område B undantogs var att det, enligt
uppgift, finns stora mängder miljögifter inom det med träd och buskar
tätbevuxna området. Område D undantogs eftersom området i nuläget inte
är aktuellt för exploatering. Inom område A grävdes två schakt med en
total längd av 62 meter. Inom område C grävdes nio schakt med en total
längd av 291 meter. Schakten var 1,20 meter breda och 0,3-0,5 meter
djupa. När schaktningen var genomförd, och fornlämningarna
dokumenterade, fylldes schakten igen med matjorden. I syfte att datera
några av de arkeologiska lämningarna undersöktes ett urval med spade och
grävsked.
Den framkomna hällristningen granskades och bestämdes av såväl
docent Peter Skoglund som arkeolog Ann-Louise Svensson. Schaktningen
utfördes av JA Markentreprenad AB. Schakten och de arkeologiska
lämningarna mättes in med GPS/Nätverks RTK av Simrishamns kommun.
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Figur 6. JA Markentreprenad gräver schakt 1 i
den nordvästra delen av område C. Foto mot
sydväst. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Figur 7. Översikt på schakten (S1-11) inom Skansenområdet fastigheterna Garvaren 3 m fl. Schakten är markerade med blå
heldragna linjer. Underlag: Fastighetskartan. Skala 1:2 500.

Undersökningsresultat
Planområdet är drygt nio hektar stort. Delar av området är redan
ianspråktaget för bebyggelse, vilket innebär att den totala ytan som skulle
utredas var drygt 30 000 m2. Vid utredningen undantogs dock område B
och område D samt fastigheten Garvaren 11 (se figur 5), vilket innebar att
utredningsytan blev ca 20 000 m2. Inom planområdet grävdes elva schakt
med en sammanlagd yta av ca 448 m2. Schakten var totalt ca 353 meter
långa. Schakt 1-9 grävdes inom område C, medan schakt 10-11 grävdes
inom område A. Planområdet är beläget ca 5-10 m ö.h.
I den norra delen av schakt 4 framkom minst en hällristning på en
berghäll strax under markytan. I schakt 10 påträffades boplatslämningar i
form av två härdar, två stolphål och en grop. Nedan följer en redovisning
av undersökningsresultatet.
Anl.typ
Stolphål
Härdar
Gropar
Hällristning
Totalt

S1

S2

S3

S4

≥1

S5

S6

S7

S8

S9

S10
2
2
1

S11

Summa
2
2
1
1
6

Tabell 1. Samtliga anläggningar som framkom vid den arkeologiska utredningen,
fördelade schaktvis (S1-11).
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Figur 8. Översikt på schakten (S1-9) inom område C på Skansenområdet. Platsen för
den prickhuggna hällristningen är markerad med en röd prick. Berghällarna som
framkom i schakten är gråmarkerade. Skala 1:1 000.

OMRÅDE C

Område C låg inom fastigheten Garvaren 13, i den sydöstra delen av
planområdet. I samband med upprättandet av undersökningsplanen ingick
även fastigheten Garvaren 11 i område C, men innan utredningen startade
beslutade sig fastighetsägaren för att inte deltaga i byggnationsplanerna,
åtminstone inte initialt. Sammanlagt grävdes nio schakt (schakt 1-9) inom
område C. Schakten var 1,2 meter breda och 0,3-0,5 meter djupa.
Schakt 1

Schaktet grävdes i den nordvästra delen av område C. Schaktet var 44
meter långt och nord-sydligt orienterat. Från schaktets norra begränsning
och ca 19 meter söderut, fanns enbart makadam och sten. I resten av
schaktet fanns ett stort antal stenar ovan den grågula sandiga undergrunden. Inga arkeologiska lämningar påträffades i schaktet.
Schakt 2

Schakt 2 grävdes i den sydvästra delen av område C. Schaktet var ca 20
meter långt och närmast nordväst-sydostligt orienterat. I den norra delen av
schaktet fanns en berghäll strax under markytan. Berghällen förekom även
sporadiskt i resten av schaktet. Hällen var delvis täckt av ett sandinblandat
humöst lager, vilket emellanåt var närmast svart och torvaktigt. Det
humösa lagret kan vara en äldre växthorisont. Inga arkeologiska lämningar
framkom i schaktet, och inga hällristningar kunde iakttagas på berghällen.
ÖSTERLENARKEOLOGI | RAPPORT 2016:19

Figur 9. Schakt 2 i den södra delen av område
C. Foto mot sydost. Foto: Lars Jönsson,
Österlenarkeologi.
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Schakt 3

Detta schakt grävdes i den norra delen av område C, mellan 38-46 meter
öster om schakt 1. Schaktet var 33 meter långt och närmast nordostsydvästligt orienterat. I den södra delen av schaktet framkom ett drygt fyra
meter stort parti av en berghäll. I övrigt utgjordes det naturliga underlaget
av gul sand. Inga arkeologiska lämningar framkom i schaktet, och inga
hällristningar kunde iakttagas på berghällen.
Schakt 4

Figur 10. Schakt 4 i den centrala delen av
område C. Foto mot norr. Foto: Lars Jönsson,
Österlenarkeologi.

Schaktet grävdes i den centrala delen av område C. Schaktets norra
begränsning låg drygt nio meter söder om schakt 3:s södra begränsning.
Schaktet var ca 79 meter långt och närmast nord-sydligt orienterat. Från
schaktets norra begränsning och ca 22 meter söderut framkom en relativt
plan berghäll med en svagt nordlig lutning. På hällen fanns en prickhuggen
yta, dvs. en hällristning (se nedan).
Från den norra berghällen och 19 meter söderut fanns sand och ett
sandinblandat humöst lager, vilket emellanåt var närmast svart och
torvaktigt. Det humösa lagret kan vara en äldre växthorisont som delvis
täcker hällen. Därefter framkom berghällen igen i en sträcka av 20 meter.
Söder om den södra berghällen utgjordes det naturliga underlaget av grå
sand. I den södra delen av schaktet, mellan 0-9 meter från schaktets södra
begräsning, fanns endast utfyllnadsmaterial i form av sten, grus och lera.
Förutom den prickhuggna ytan i den norra delen av schaktet framkom
inga andra arkeologiska lämningar i schaktet. I det sandinblandade,
närmast torvaktiga lagret, söder om den norra berghällen med hällristningen, framkom som lösfynd ett mindre flintavslag av senonflinta (fnr.
32 668:1) och en förmodad knacksten (fnr. 32 668:2).
A1 - Hällristning

På en berghäll, ca 22 meter från schaktets norra begränsning, framkom en
prickhuggen yta, dvs. en hällristning (A1). Denna är ca 0,8 x 0,4-0,5 meter
stor, och synbarligen orienterad i nordost-sydvästlig riktning. Det verkade
som att den prickhuggna ytan fortsatte in i schaktkanten, mot nordost, men
med avtagande intensitet. Hällristningen är belägen på en svagt sluttande
häll mot norr. I den prickhuggna ytan kunde även anas en skålgrop och
eventuellt en ringfigur runt denna.

Figur 11. En prickhuggen yta, dvs. hällristning
(A1) i den norra delen av schakt 4. Foto mot
norr. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Figur 12. En prickhuggen yta, dvs. hällristning (A1) i den norra delen av schakt 4.
Foto mot söder. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Figur 13. Berghäll i den norra delen av schakt 5. Foto mot söder. Foto: Lars Jönsson,
Österlenarkeologi.

Schakt 5

Schakt 5 grävdes i den centrala delen av område C, mellan 32-39 meter
öster om schakt 4. Schaktet var ca 36 meter långt, och nord-sydligt
orienterat. I den norra delen av schaktet, 0-4 meter från schaktets norra
begränsning, fanns svartgrå sand. Därefter, ca 4-13 meter från schaktets
norra begränsning, framkom en berghäll som delvis även är en del av berg
i dagen. Söder om berghällen fanns ett brunt kompakt torvaktigt lager.
Detta sträckte sig fram till nästa berghäll i den södra delen av schaktet.
Denna berghäll sträckte sig från den södra schaktbegränsningen och 11
meter norrut. Inga arkeologiska lämningar framkom i schaktet, och inga
hällristningar kunde iakttagas på berghällarna.

Figur 14. Berghäll i den södra delen av
schakt 5. Foto mot söder. Foto: Lars
Jönsson, Österlenarkeologi.

Schakt 6

Detta schakt grävdes i den södra delen av område C. Schaktets norra
begränsning låg drygt åtta meter söder om schakt 5:s södra begränsning.
Schaktet var ca 28 meter långt och nord-sydligt orienterat. I den norra
delen av schaktet, 0-14 meter från schaktets norra begränsning, fanns en
berghäll. Söder om berghällen fanns ett brunsvart, något torvigt lager.
Under det torviga lagret kunde man stundtals skönja berghällen, och på ett
ställe stack hällen upp markant. I den södra delen av schaktet, mellan 0-7
meter från schaktets södra begräsning, fanns endast utfyllnadsmaterial i
form av sten, lera och sand. Inga arkeologiska lämningar framkom i
schaktet, och inga hällristningar kunde iakttagas på berghällarna.
Schakt 7 och 8

Schakten grävdes i den östra delen av område C, ca 22 meter öster om
schakt 5 och 6. Schakt 7 var 32 meter långt, medan schakt 8 var 14 meter
långt. I schakten fanns endast utfyllnadsmaterial i form av sten, lera och
mörkgrå sand.
Schakt 9

Detta schakt grävdes i den sydvästra delen av område C, strax öster om
infarten till Skansenområdet. Schaktet, vilket grävdes på platsen för berg i
dagen, var endast ca 5x6 meter stort. I schaktet fanns endast fortsättningen
på berget i dagen. Inga hällristningar kunde iakttagas på berghällen.
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Figur 15. Berghäll i den norra delen av
schakt 6. Foto mot söder. Foto: Lars
Jönsson, Österlenarkeologi.
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Figur 16. Översikt på schakten (S10-11)
inom område A på Skansenområdet. I
schakt 10 fanns två härdar, två stolphål
och en grop. Skala 1: 400.

OMRÅDE A

Område A låg inom fastigheten Simrishamn 3:1, i den nordvästra delen av
planområdet. Sammanlagt grävdes två schakt (schakt 10 och 11) inom
område C. Schakten var 1,2 meter breda och 0,3-0,5 meter djupa.
Schakt 10

Schaktet var 31 meter långt och nordväst-sydostligt orienterat. Underlaget
i schaktet utgjordes av grågul sand med inslag av en del sten. I schaktet
påträffade två härdar, två stolphål och en grop.
A2 – Grop

Gropen framkom ca tre meter från schaktets norra begränsning. Den var ca
0,90x0,80 meter stor och ca 0,10 meter djup. Gropen fortsatte in i den östra
schaktkanten. I fyllningen, vilken utgjordes av ljusgrå humös sand, fanns
en tegelskärva. Mycket tyder på att gropen är medeltida eller senare, men
teglet kan även ha hamnat sekundärt i gropen.
A3 - Härd

Omkring 14 meter från schaktets norra begränsning framkom en härd.
Denna var ca 0,70 x 0,50 meter stor. Härden fortsatte utanför schaktets
västra kant. Härden bestod av sotig humös sand med inslag av skörbränd
sten och träkol.

Figur 17. Schakt 10 inom område A. Foto
mot
norr.
Foto:
Lars
Jönsson,
Österlenarkeologi.

Figur 18. En härd (A3) i den centrala
delen av schakt 10. Foto mot väster.
Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Figur 19. En härd (A6) i den södra delen av schakt 10. Foto mot norr. Foto: Lars
Jönsson, Österlenarkeologi.

A4 och A5 - Stolphål

Mellan 4-5 meter norr om en härd (A6) fanns två stolphål. Det norra
stolphålet (A4) var 0,30 meter i diameter och 0,16 meter djupt. Fyllningen
utgjordes av mörkbrun humös sand med småsten. Det andra stolphålet
(A5) var 0,30 meter i diameter och 0,12 meter djupt. Fyllningen bestod av
ljusgrå humös sand.

Figur 20. Två stolphål i den södra delen
av schakt 10. Till vänster A5 och till
höger A4. Skala 1:20

A6 - Härd

Denna härd framkom ca fem meter från schaktets södra begränsning.
Härden var ca 0,70 x 0,60 meter stor. Den fortsatte utanför schaktets östra
begränsning. Härden utgjordes av svartgrå humös sotig sand med inslag av
träkol och skörbränd sten.
Schakt 11

Även detta schakt var 31 meter långt och nordväst-sydostligt orienterat.
Underlaget utgjordes av grågul sand med mycket sten i botten. I schaktet
fanns två recenta diken eller nedgrävningar. Den ena diket låg ca tio meter
från schaktets södra begränsning, medan det andra diket påträffades ca sex
meter schaktets södra begränsning. Båda dikena var ca 0,9 meter breda och
fyllda med sten och grå sandig humus. I fyllningarna fanns även modernt
fönsterglas, tegel, spik och recent förslaggat material.
FYNDMATERIAL

I ett sandinblandat, närmast torvaktiga lager i den centrala delen av schakt
4 i område C påträffades som lösfynd ett mindre flintavslag av senonflinta
(fnr. 32 668:1) och en förmodad knacksten (fnr. 32 668:2). Lagret fanns
söder om den norra berghällen med hällristningen (A1).

Figur 21. En knacksten (fnr. 32 668:2)
funnen som lösfynd i ett lager söder om
hällristningen i schakt 4 i område C.
Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.

Figur 22. Ett flintavslag (fnr. 32 668:1)
funnen som lösfynd i ett lager söder om
hällristningen i schakt 4 i område C.
Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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TOLKNING

Fornlämningsbilden i närområdet visade att förutsättningarna för att finna
under mark dolda arkeologiska lämningar var goda. I planområdets
närområde finns framför allt hällristningar, men även uppgifter om
gravhögar. Inom planområdet grävdes elva schakt. Schakt 10–11 grävdes
inom område A, i den nordvästra delen av planområdet, medan schakt 1–9
grävdes inom område C, i den södra delen av planområdet.
I schakt 10 inom område A påträffades boplatslämningar i form av två
härdar, två stolphål och en grop. Inga daterande föremål framkom i
anslutning till anläggningarna. Omkring 600 meter väster om område A
finns uppgifter om en eller flera gravhögar (RAÄ Simrishamn 38:1).
Drygt 300 meter sydväst om område A finns uppgifter om ytterligare en
eller flera gravhögar (RAÄ Simrishamn 39:1). Kanske tillhör de
arkeologiska lämningar i område A en perifer del av en boplats, som
möjligtvis kan ha legat i det väster om belägna bostadsområdet Bruket (kv.
Tegelbruket och kv. Stenen). Närheten till gravhögarna och den i område
C påträffade hällristningen gör en datering av boplatslämningarna till
bronsålder plausibel.
I den norra delen av schakt 4 i område C framkom en prickhuggen yta,
dvs. en hällristning på en berghäll strax under markytan. Hällristningen är
ca 0,8 x 0,4–0,5 meter stor, och orienterad i närmast i nordost-sydvästlig
riktning. Mycket tyder på att den prickhuggna ytan fortsatte in i
schaktkanten, men med avtagande intensitet. Hällristningen är belägen på
en svagt sluttande häll mot norr. I den prickhuggna ytan kunde även anas
en skålgrop och eventuellt en ringfigur runt denna. För att kunna tolka
hällristningarna krävs dock en närmare analys.
I ett sandinblandat, närmast torvaktiga lager söder om berghällen med
hällristningen påträffades ett mindre flintavslag av senonflinta och en
förmodad knacksten. Möjligtvis har knackstenen använts för att hugga
fram den närbelägna prickhuggna ytan, dvs. hällristningen.

Utvärdering och förslag till fortsatta åtgärder
Härdarna, stolphålen och gropen inom område A, i den nordvästra delen av
planområdet, kan möjligtvis tillhöra en perifer del av en boplats. Denna
kan ha legat mellan markområdena (Rafthögarna och Bonnhögsåker) med
de potentiella gravhögarna och den i område C påträffade hällristningen.
Detta gör en datering av boplatslämningarna till bronsålder plausibel. Det
ska dock poängteras att anläggningarna i nuläget är odaterade.
För att placera boplatslämningarna i sin rätta kontext är det därför
nödvändigt med en förundersökning. Syftet med denna bör vara att datera
och avgränsa den potentiella boplatsen. I härdarna finns träkol som vid en
eventuell förundersökning kan användas för att 14C-datera dessa.
Den prickhuggna ytan, dvs. hällristningen i den norra delen av schakt 4
i område C, framkom i ett område med mycket berg i dagen. I den södra
delen av planområdet, i område D, finns dessutom en hällristning i form av
en skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1). Omedelbart söder om planområdet
finns hällristningar i form av två ramfigurer (RAÄ Simrishamn 29:1). Den
påträffade hällristningen är således en naturlig fortsättning norrut på
tidigare kända hällristningar i det söder om belägna Skansens naturreservat
(se Fornlämningsmiljö). Och ytterligare ca 1 km söderut finns
Horsahallens hällristningsområde, med hällristningslokalerna Jungfrukullen, Yxornas häll och Stenkilsristningen (Skoglund 2016, s. 48ff, Svensson
2011, s. 8ff).
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Figur 23. Översikt på schakten (S1-11) inom Skansenområdet fastigheterna Garvaren 3 m fl. Schakten är markerade med
blå heldragna linjer. De föreslagna ytorna som bör gå vidare till förundersökning är markerade med röda heldragna linjer.
Underlag: Fastighetskartan. Skala 1:2 500.

Mycket tyder på att hällristningen i den norra delen av schakt 4 i
område C fortsatte utanför utredningsschaktet, men med avtagande
intensitet. I den prickhuggna ytan kunde även anas en skålgrop och
eventuellt en ringfigur runt denna. För att kunna tolka hällristningen/-arna
krävs dock en närmare analys.
Då hällristningen sannolikt fortsätter utanför schaktet samt att det
troligtvis finns ytterligare hällristningar i området, är det således
nödvändigt med en förundersökning. Syftet med denna bör vara att
avgränsa hällristningslokalen och att dokumentera och analysera de
framkomna hällristningarna. Enligt uppgift har dessutom en undersökning
av de idag synliga berghällarna inte utförts tidigare. En dylik undersökning
är således nödvändig innan marken kan tas i anspråk för byggnation.
FÖRESLAGNA YTOR TILL FÖRUNDERSÖKNING

För att avgränsa boplatslämningarna i den nordvästra delen av planområdet
(område A) bör en ca 1 800 m2 stor yta förundersökas (se figur 23). För att
avgränsa den nyupptäckta hällristningslokalen och för att undersöka de
idag synliga berghällarna (berg i dagen) bör två ytor förundersökas i den
södra delen av planområdet (område C). Dels bör en ca 1 000 m2 stor yta i
den sydvästra delen av området (schakt 2 och 9) förundersökas, och dels
bör en ca 4 000 m2 stor yta i den centrala delen av området (schakt 3–6)
förundersökas (se figur 23).
ÖSTERLENARKEOLOGI | RAPPORT 2016:19
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Projektorganisation och kvalitetssäkring
Den arkeologiska utredningen inom Skansenområdet, fastigheten Garvaren
3 m fl bedrevs av Österlenarkeologi med Lars Jönsson som ansvarig.
Lars Jönsson var projektledare och ansvarade för projektets
genomförande och vetenskapliga kvalitet, samt kontakter med Länsstyrelse
och uppdragsgivare. Han ansvarade även för rapportarbetet.
Mätingenjör Mia Persson på Samhällbyggnadsförvaltningen i
Simrishamns kommun utförde inmätningen av schakten med RTK/GPS.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer .................................................... 431-13783-2016
Österlenarkeologis diarienummer ...................................................... ÖA 160013
Arkivnummer ................................................................................... ÖA 160013
Län ........................................................................................................ Skåne
Kommun ........................................................................................ Simrishamn
Socken ................................................................................... Simrishamns stad
Fastighet ......................................................... Garvaren 13 och Simrishamn 3:1
RAÄ-nummer ....................................................................................................
Ekonomiska kartans blad ........................................................... 2E1a NÖ (RT90)
Koordinatsystem ...................................................................... SWEREF 99 13 30
N koordinat .......................................................................................... 6156425
E koordinat ............................................................................................. 459254
M ö.h. ........................................................................................................ 5-10
Fältarbetstid .................................................................. 2016-10-05-2016-10-11
Antal arbetsdagar fält ....................................................................................... 4
Antal arkeologtimmar fält .............................................................................. 32
Exploateringsyta ............................................................................... 30 000 m2
Undersökt yta .................................................................................... 20 000 m2
Platschef ...................................................................................... Lars Jönsson
Personal ....................................................................................... Lars Jönsson
Inmätningar ................................................... Mia Persson, Simrishamns kommun
Antikvarisk expertis .......... Docent i arkeologi Peter Skoglund, Göteborgs Universitet
....................... och arkeolog Ann-Louise Svensson, Asmiroca Kulturarvsupplevelser
Uppdragsgivare ............................................................... Simrishamns kommun
LUHMnr: ................................................................................................ 32 668
Fynd: ........................................................................... 1 flintavslag, 1 knacksten
Dokumentationsmaterial: ............ Shp-filer, minnesanteckningar samt digitala foton
Beräknade kostnader, arkeologi .......................................................... 91 700 kr
Faktiska kostnader, arkeologi .............................................................. 68 700 kr
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Österlenarkeologi
Rapporter 2016
1. Glemminge 39:6. Husbyggnation. RAÄ Glemminge 38:1, Glemminge socken i Ystads
kommun, Skåne län. FU år 2015. Lars Jönsson.
2. Tjustorp 156:6. VA-utbyggnad. RAÄ Smedstorp 64:1, Smedstorps socken i Tomelilla
kommun, Skåne län. FU år 2015. Lars Jönsson
3. Ystads stad. Ledningsschakt. RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun, Skåne län. FU
år 2015. Lars Jönsson.
4. Kv. Erik 30, Ystad. Miljöteknisk undersökning. RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads
kommun, Skåne län. FU år 2016. Lars Jönsson
5. Simrishamn 2:32–Brunnsgatan och Östergatan. Dagvattenbrunnar. RAÄ Simrishamn 25:1,
Simrishamns stad i Simrishamns kommun, Skåne län. Undersökning år 2016. Lars Jönsson.
6. Simrishamn 2:42–Strömmens Strädde. VA-ledning och dagvattenbrunnar. RAÄ Simrishamn
25:1, Simrishamns stad i Simrishamns kommun, Skåne län. Undersökning år 2016. Lars
Jönsson.
7. Norr om Vallby. VA-arbeten. RAÄ Vallby 39:1, 62:1 och 63:1, Vallby socken i Simrishamns
kommun, Skåne län. FU år 2016. Lars Jönsson.
8. Flintebro 1 m fl, Skurup. Inför detaljplan. RAÄ Skurup 55:1, Skurups socken i Skurups
kommun, Skåne län. AU år 2016. Lars Jönsson.
9. GC-väg längs väg 9 mellan Ravlunda och Kivik. Gång- och cykelväg. Ravlunda och Vitaby
socknar i Simrishamns kommun, Skåne län. AU, steg 1 år 2016. Lars Jönsson.
10. Brösarp 74:16. Markarbeten. RAÄ Brösarp 125:1, Brösarps socken i Tomelilla kommun,
Skåne län. Undersökning år 2016. Lars Jönsson.
11. Fiskaregatan, Simrishamn. Fjärrvärme. RAÄ Simrishamn 25:1, Simrishamns stad i
Simrishamns kommun, Skåne län. Undersökning år 2016. Lars Jönsson.
12. Brantevik 36:2, 36:4 och Brantevik 36:99. Detaljplan. Simris socken i Simrishamns
kommun, Skåne län. AU år 2016. Lars Jönsson.
13. Lilla Isie och Västra Torps bytomter. RAÄ Lilla Isie 38:1, 43:1 och 44:1. Lilla Isie socken i
Trelleborgs kommun, Skåne län. FU år 2015-2016. Lars Jönsson
14. Hagestad 44:75 m fl. Nedläggning av markkabel. RAÄ Löderup 4:1, 15:1. 23:1 och 103:1-2,
Löderups socken i Ystads kommun, Skåne län. Undersökning år 2016. Lars Jönsson.
15. Brösarp 12:156, Brösarps bytomt. Nybyggnation. RAÄ Brösarp 125:1, Brösarps socken i
Tomelilla kommun, Skåne län. Avgränsande FU år 2016. Lars Jönsson.
16. Fastigheten Erik 30, Ystad. Miljösanering. RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun,
Skåne län. Undersökning år 2016.
17. Fastigheten Massakos 5 och Simrishamn 2:24 – Lilla Norregatan, Simrishamn. Fjärrvärme.
RAÄ Simrishamn 25:1, Simrishamns stad i Simrishamns kommun, Skåne län. Undersökning år
2016. Lars Jönsson.
18. Järrestad 95:1 m fl. VA-ledning. Gladsax och Järrestad socknar i Simrishamns kommun,
Skåne län. AU år 2016. Lars Jönsson.
19. Skansenområdet, fastigheterna Garvaren 3 m fl, Simrishamn. Inför detaljplan. Simrishamns
stad, Simrishamns kommun, Skåne län AU år 2016. Lars Jönsson.
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BESLUT

1(5)

2017-03-23

Kontaktperson

Kulturmiljöenheten
Rickard Lindberg
010-2241683
rickard.m.lindberg@lansstyrelsen.se

Dnr 431-3663-2017

Simrishamns kommun
c/o Samhällsbyggnadsförvaltningen
272 80 SIMRISHAMN
linda.a.larsson@simrishamn.se
Österlenarkeologi
Bellevuevägen 13A
271 32 Ystad
info@osterlenarkeologi.se

Beslut om arkeologisk förundersökning inför byggnation inom
fastigheten Garvaren 13, fornlämning, med tillfällig arbetsidentitet
ÖA160013, Simrishamns kommun, Skåne län
Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 §
kulturmiljölagen (1988:95) ska genomföras inom ovan rubricerade fastighet och
fornlämning.
Detta beslut gäller under en tid av två år från det att det vunnit laga kraft.

Beslut om företagarens kostnadsansvar enligt 2 kap. 14 § första
stycket kulturmiljölagen (1988:950).
Redogörelse för ärendet

Simrishamns kommun planerar att bebygga det så kallade Skansenområdet i
Simrishamn. Inför detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning och vid
utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (Område A och C). Inom
delar av Område A påträffades boplatslämningar i form av stolphål, gropar och
härdar. Inom det nu aktuella förundersökningsområdet, Område C, påträffades
hällristningar i form av en prickhuggen yta samt möjligen en skålgrop och en
ringfigur. Hällristningslokalen är inte till fullo avgränsad och det kan finnas
ytterligare hällristningar inom förundersökningsområdet.
Förundersökningsområdet är ca 4 000 m2, för mer exakt lokalisering se bilaga.
Motivering till beslutet

Trakten är mycket fornlämningsrik med lämningar från samtliga perioder i form av
förhistoriska boplatser, gravar och hällristningar. I det direkta närområdet finns ett
antal hällristningar i form av både skålgropar och figurristningar, exempelvis
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00

010-224 11 10

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00

010-224 11 02
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Simrishamn 2:1, 29:1 och 30:1. De nypåträffade hällristningarna ska därför ses som
en del av ett större komplex med ristningar som fortsätter mot söder och Skansens
naturreservat.
Syftet med förundersökningen är att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att
hällristningslokalen kan skyddas och bevaras samt att Simrishamns kommun kan
planera sin vidare exploatering av området.
Kostnad

Kostnaden för den arkeologiska förundersökningen beräknats till 99 260
kronor exklusive moms i 2017 års taxa. En särredovisning för samtliga
utgiftsposter återfinns i undersökningsplanen (se bilaga).
Kostnaden ska betalas av Simrishamns kommun som har accepterat kostnaden.
Simrishamns kommun ska fullgöra sitt kostnadsansvar genom betalning till
Österlenarkeologi.
Tillståndet gäller enligt 2 kap 13 § kulturmiljölagen med följande villkor:



Simrishamns kommun ska säkerställa att undersökningsområdet är tillgängligt
och att undersökaren har tillträde till området.



Kontakt bör snarast tas med Österlenarkeologi för att träffa avtal utifrån de
förutsättningar som anges i detta beslut och beslutet om tilldelning.

Upplysningar till företagaren

När den arkeologiska förundersökningen är avslutad kommer Länsstyrelsen att göra
en bedömning av resultatet och därefter underrätta Simrishamns kommun angående
ärendets fortsatta hantering.
Detta beslut är enligt 2 kap kulturmiljölagen - fornlämningar. Behövs tillstånd enligt
någon annan lag får Ni söka detta särskilt.

Beslutet om tilldelning av arkeologisk undersökning enligt 2
kap. 13 § tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950)
Val av undersökare

Länsstyrelsen har tilldelat Österlenarkeologi att utföra den arkeologiska
förundersökningen i enlighet med bilagda förfrågningsunderlag och
undersökningsplan - se bilaga. Enligt Länsstyrelsens uppfattning uppfyller
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Österlenarkeologi de nödvändiga krav på lämplighet och kompetens som krävs för
detta uppdrag. Förundersökningen ska genomföras som ett samarbete mellan
Österlenarkeologi och Botark, med Österlenarkeologi som huvudman och Botark
som underkonsult. Botark ska fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av
hällristningarna.
Österlenarkeologi ska fakturera Simrishamns kommun sina upparbetade kostnader.
Villkor för undersökande institution



Österlenarkeologi ska omgående ta kontakt med sökande för planering av
arbetet.



Österlenarkeologi ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen sådana
omständigheter som ändrar förutsättningen eller påverkar de villkoren som
anges i förfrågningsunderlaget.



Rapporteringen ska vara begriplig även för tredje part. Detta gäller särskilt
slutredovisningen och rapportens sammanfattning som ska vara fullt tillgänglig
även för läsare som inte är arkeologer eller har kännedom om den
arkeologiska processen.

Upplysningar
Beslut om arkeologisk förundersökning, företagarens kostnadsansvar och beslut om
tilldelning kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö. Närmare råd om hur det
går till finns nedan.
Detta beslut har fattats av kulturmiljödirektör Mats Riddersporre. I den slutliga
handläggningen har även antikvarie Rickard Lindberg deltagit som föredragande.
Beslutet är bekräftat digitalt och saknar därför underskrift.
Mats Riddersporre
Rickard Lindberg
Bilagor
(2 st)

Förfrågningsunderlag
Undersökningsplan
Kopia till:

Riksantikvarieämbetet
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HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ.
Om Ni inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan Ni skriftligen överklaga
beslutet hos Förvaltningsrätten i Malmö. Observera att överklagan ska
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö. Det går
även att skicka in överklagandet via e-post till skane@lansstyrelsen.se.
Länsstyrelsen ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare till förvaltningsrätten.
Tiden för överklagande

Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I överklagande kan Ni be om att få ytterligare tid till att utveckla Era
synpunkter och skälen för överklagandet. Sedan är det förvaltningsrätten som
beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Är klaganden part som företräder det allmänna (till exempel en kommun eller annan
myndighet) ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från
beslutsdatum.
Överklagande ska innehålla:

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur Ni vill att beslutet ska ändras
 varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om Ni inte tidigare lämnat dem:
 adress
 telefonnummer
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka
handlingar till Er
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stödjer Er uppfattning så bör Ni
skicka med detta.
Ombud

Ni har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt från Er i original samt uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar

Behöver Ni veta mer om hur Ni ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefon 010-224 10 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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GRUNDUPPGIFTER TILL RIKSANTIKVARIEÄMBETET
Socken

Simrishamn

Kommun

Simrishamn

Fastighetsbeteckning

Garvaren 13

Raä nr

ÖA160013

Fornlämningstyp

Hällristning

Datering

Förhistoria

Omfattning

Delundersökning

Typ av företag

Kommun

Typ av exploatering

Byggnation

Kostnader

99 260 kr
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Österlenarkeologi
Bellevuevägen 13A
271 32 Ystad
info@osterlenarkeologi.se

Kontaktperson

Kulturmiljöenheten
Rickard Lindberg
010-2241683
rickard.m.lindberg@lansstyrelsen.se

Angående arkeologisk förundersökning inför byggnation av
ställverk inom fastigheten Garvaren 13, fornlämning med tillfällig
arbetsidentitet ÖA160013, Simrishamns kommun, Skåne län

Inledning

Länsstyrelsen Skåne inbjuder er att lämna förslag till undersökningsplan med
kostnadsberäkning för arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 § KML inom
ovan rubricerade fastighet och fornlämning.

Beskrivning av undersökningen
Arbetsföretaget och undersökningsområdet

Simrishamns kommun planerar att bebygga det så kallade Skansenområdet i
Simrishamn. Inför detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning och vid
utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (Område A och C). Inom
delar av Område A påträffades boplatslämningar i form av stolphål, gropar och
härdar. Inom det nu aktuella förundersökningsområdet, Område C, påträffades
hällristningar i form av en prickhuggen yta samt möjligen en skålgrop och en
ringfigur. Hällristningslokalen är inte till fullo avgränsad och det kan finnas
ytterligare hällristningar inom förundersökningsområdet. I närområdet finns ett
antal hällristningar i form av både skålgropar och figurristningar, exempelvis
Simrishamn 2:1, 29:1 och 30:1. De nypåträffade hällristningarna ska därför ses som
en del av ett större komplex med ristningar.
Förundersökningsområdet är ca 5 000 m2, för mer exakt lokalisering se bilaga.
Området ska återställas om ingen annan överenskommelse sker mellan
Länsstyrelsen, sökande och er.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro
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www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00

010-224 11 10

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00

010-224 11 02
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Syfte

Syftet med förundersökningen är att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att
hällristningslokalen kan skyddas och bevaras samt att Simrishamns kommun kan
planera sin vidare exploatering av området. För att länsstyrelsen ska kunna bedöma
storleken på fornlämningsområdet måste kunskapen om hällristningarna fördjupas
och undersökningen har som mål att klargöra dess omfattning, innehåll, datering och
kunskapspotential.
Länsstyrelsen önskar att förundersökningen genomförs som ett samarbete mellan
Österlenarkeologi och Botark, med Österlenarkeologi som huvudman och Botark
som underkonsult. Botark ska fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av
hällristningarna.
Ambitionsnivå och mål

Ambitionsnivån i detta ärende ska anpassas till behovet av ett fullgott
beslutsunderlag för Länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet enligt 2 kapitlet
kulturmiljölagen (1988:950 - KML) men också för sökandes fortsatta planering.
Utvärdering av förundersökningen

Den som genomför den arkeologiska förundersökningen ska göra en noggrann
analys, tolkning och utvärdering av förundersökningens resultat för att klargöra om,
var och varför det krävs fortsatta arkeologiska undersökningar. Detta ska redovisas i
ett ”förslag till fortsatta åtgärder”. Där ska bl.a. redovisas de föreslagna
undersökningsytornas storlek (karta och m2) och innehåll.
Kunskapspotentialen hos de påvisade fornlämningarna med en tydlig koppling till
det aktuella kunskapsläget ska också redovisas.
Det är således av största vikt att Ni som undersökare så tydligt som möjligt
motiverar de eventuella fortsatta åtgärder, som krävs innan området kan tas i
anspråk.
Fynd

Eventuella fynd ska hanteras och förvaras så att de skyddas från förlust och stöld
samt mekanisk och kemisk nedbrytning. Fynden ska efter eventuell selektion och
konservering lämnas till det museum som Riksantikvarieämbetet anvisar. Fynden ska
vid överlämnandet vara beskrivna, ordnade och digitalt registrerade. För fyndmaterialet gäller anvisningarna i Riksantikvarieämbetets Vägledning för tillämpning av
kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13 §§).
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Slutredovisning av fältarbetet

Senast en vecka efter slutfört fältarbete ska konstaterade lämningar redovisas till
Riksantikvarieämbetet på FMIS webbformulär och därefter ska de preliminära resultaten redovisas till Länsstyrelsen med fullgott kartmaterial där förslaget på
fornlämningsområdet är tydligt markerat samt åtgärdsförslag.
Rapportering

Undersökningens resultat ska redovisas skriftligt i en basrapport. Rapporten ska
anpassas efter förundersökningsresultatet och vid ett magert resultat ska endast en
enklare rapport sammanställas.
Basrapporten ska omfatta fullgoda kartor, skalenliga planer och beskrivningar,
redovisning av metoder och genomförande, grundläggande arkeologiska tolkningar
och en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen. Om inte all
dokumentation redovisas ska det av rapporten framgå hur urvalet gjorts (t ex urval
av planer och sektioner). Analysresultat ska redovisas i rapporten.
Rapporten ska inledas med en kort sammanfattning av resultatet. Sammanfattningen
ska vara fullt tillgänglig även för läsare som inte är arkeologer eller har kännedom
om den arkeologiska processen.
Rapporten ska skickas till Länsstyrelsen för godkännande (till handläggare). I
samband med detta ska även en preliminär kostnadsredovisning lämnas. Om den
inte är komplett ska det redovisas vilka kostnader som saknas.
För rapporteringen i övrigt gäller anvisningarna i Riksantikvarieämbetets Vägledning
för tillämpning av kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13 §§).
Ett villkor för att kunna tilldelas en undersökning är att dokumentationsmaterialet
och rapporteringen ska kunna publiceras med CC BY-licens som möjliggör återanvändning och spridning (16 § och 17 § KRFS 2015:1). Undersökaren ska i
undersökningsplanen lämna sitt samtycke till detta.
Distribution

Basrapporten ska sändas till Länsstyrelsen. Ett arkivbeständigt exemplar ska sändas
vardera till Riksantikvarieämbetet och det offentliga arkivet. Riksantikvarieämbetet
ska ha ytterligare ett arkivbeständigt exemplar i de fall det finns fynd som ska
fyndfördelas. Dessutom ska en pdf laddas upp det öppna arkivet Samla på
Riksantikvarieämbetets webbplats (se avsnitt 8.1.6 Att leverera till
Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla). SHMM ska ha ett exemplar av
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basrapporter från undersökningar där mynt påträffats. Därtill ska sökanden,
eventuellt kommunalt museum samt Historiska museet i Lund ha ett exemplar
vardera. Slutligen ska basdokumentationen i pdf-format skicka till Länsstyrelsen
(skane@lansstyrelsen.se) och Regionmuseet Kristianstad
(registrator@regionmuseet.se).
Urval av dokumentationsmaterial för analogt arkiv ska redovisas i rapporten.
Tidpunkter

Datum för inlämnande av undersökningsplan: 2017-03-17.
Undersökningen ska genomföras efter överenskommelse med sökanden tidigast
efter att beslutet vunnit laga kraft och fältarbetet ska vara avslutat senast två år
därefter.
Manus för godkännande av rapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast sex
månader efter avslutat fältarbete. Om inte Länsstyrelsen lämnat synpunkter på
inlämnat rapportmanus inom en månad anses rapporteringen vara godkänd såvida
inte Länsstyrelsen meddelat annat.
Tillsyn och uppföljning

 Länsstyrelsen ska meddelas när fältarbetet påbörjas och avslutas,
meddelandena kan mejlas till skane@lansstyrelsen.se.
 Länsstyrelsen kan komma att göra uppföljning under fältarbetet. Inför
uppföljningsmöten kan underlag behöva sändas till Länsstyrelsen.
Minnesanteckningar förs av undersökaren.
 Länsstyrelsen ska omgående underrättas om större avvikelser och
förändringar i förhållande till förfrågningsunderlag, undersökningsplan eller
beslut.
 Ekonomisk redovisning för undersökningen och den faktiska kostnaden ska
redovisas till Länsstyrelsen i samband med att rapporten lämnas in för
godkännande. Om den inte är komplett ska det redovisas vilka kostnader
som saknas. Den beräknade kostnaden är en beräknad total kostnad och
företagaren ska endast faktureras för den tid som gått åt för undersökningen
inklusive rapportering. Undersökningen ska inte slutfaktureras innan
Länsstyrelsen godkänt den skriftliga rapporteringen.
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 En fullständig ekonomisk redovisning ska lämnas i samband med att den färdiga rapporten skickas till Länsstyrelsen.

Krav på undersökningsplanen
Undersökningsplanen ska redovisa:
en allmän bakgrund (bl.a. exploateringssituationen)
de naturgeografiska förutsättningarna (topografi, etc.)
den aktuella fornlämningssituationen och tidigare utförda undersökningar i området
syfte och målsättningen med förundersökningen
genomförande och metod (fältarbete, rapportarbete)
analyser och fyndstrategi
rapportering och dokumentationsmaterial
tidplan
kvalitetssäkring, organisation och personal
resursfördelning och kostnader
Undersökningsplanen ska innehålla följande administrativa uppgifter:
Undersökare (adress, tfn, e-post):
Er beteckning (dnr el annan):
Ansvarig chef (tfn, e-post):
Projektledare (tfn, e-post):
Eventuell Bitr projektledare (tfn, e-post):
Undersökningsplanen ska vara bekräftad av projektledare och ansvarig chef.
Genomförande

Beskriv hur undersökningen ska genomföras för att kunna uppfylla undersökningens
syfte. Följande ska anges:
 Metod och teknik.
 Dokumentationsmetoder och omfattning.
 Eventuellt differentierade metoder för olika delområden.
Exploateringsområdets, fornlämningsområdenas och förundersökningsytornas
storlek ska anges i m2 alt. ha. Beskrivningen ska även innehålla en beräkning av den
yta eller volym som ni avser att bana av/undersöka angivet i m2 eller m3 samt i
procent av den totala förundersökningsytan/volymen.
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Om metod, teknik eller utrustning som inte anses väl känd och etablerad kommer
att användas ska detta särskilt motiveras.
Beskrivningen ska vara kortfattad.
Analyser

Ange och motivera vilka analyser som planeras. Redovisa principer för insamling och
urval av prover. Det är av stor vikt att analyserna kan kopplas till undersökningens
syfte. Ange också eventuella studier av t ex arkivmaterial.
Fyndstrategi

Undersökningens fyndstrategi ska innehålla en bedömning av förväntat fyndmaterial
och hur insamling, dokumentation, hantering och eventuellt urval/selektion görs
under och efter fälttiden. Här ska framgå hur kostnader för konservering beräknats,
dvs. antal och typ av fynd samt principer för urval/prioritering för konservering.
Fyndstrategin ska ange i vilka moment/arbetsuppgifter konservator medverkar.
Detta gäller även om arbetet utförs av personal inom den egna organisationen. Här
ska även beskrivas hur olika typer av fynd förvaras under tiden fram tills fynden
tillförs museimagasin.
Rapportering och dokumentationsmaterial

Rapporteringens utformning och genomförande ska beskrivas utifrån
förfrågningsunderlagets riktlinjer. Redovisa vilket dokumentationsmaterial som
kommer att upprättas och vad som kommer att levereras till offentligt arkiv.
Tidplan

En tidplan ska upprättas som är uppdelad i förberedelsearbete, fältarbete, eventuell
fyndhantering och rapportering
Kvalitetssäkring

Redogörelsen för er egenkontroll ska innehålla:
 Interna ansvarsförhållanden.
 Hur kontinuerlig uppföljning och dokumentation av prioriteringar och
resursanvändning kommer att genomföras för den aktuella undersökningen.
 Hantering av avvikelse från undersökningsplan.
Organisation

Om en aktuell intresseanmälan har lämnats till Länsstyrelsen kan endast
kompletteringar göras anpassade till den aktuella undersökningen.
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Personal

Endast den personal som är aktuell för uppdraget ska namnges och redovisas i
undersökningsplanen. Det ska också anges om kompetensen för ansvarig personal
även gäller en kompetensprofil som kan uppfyllas vid eventuellt byte av personal.
Kvalifikationer för personal som tidigare inte varit verksam i länet eller kan antas
inte vara känd av länsstyrelsen ska redovisas. Detta kan exempelvis gälla olika
underkonsulter som undersökaren avser att anlita.
Följande uppgifter om personalens kompetens ska redovisas:
Projektledarens/ledarnas särskilda kompetens, relevant för den aktuella
undersökningen. Kan utformas som en specificering av tidigare inlämnade uppgifter.
Rapportansvarig/huvudförfattare ska även anges enligt ovan.
För specialister och särskilt ansvarig personal anges vilken institution eller person
som ska utföra en analys eller fördjupad studie. Detta gäller även arbete som utförs
av personal inom den egna organisationen. För konservatorer redovisas
institutionens/personens kompetens.
Om möjligt redovisas övrig egen och projektanställd personal.
Byte av ansvarig personal ska motiveras och godkännas av Länsstyrelsen.

Kostnadsberäkning
Kostnadsberäkningen ska upprättas i enlighet med nedanstående ordning inklusive
Botarks kostnad. Tabellen får utökas med ytterligare rader för poster där
specificering efterfrågas. Kostnadsberäkningen ska bekräftas av projektledare och
ansvarig chef.
Länsstyrelsen har bedömt att kostnaden för den arkeologiska förundersökningen
kommer understiga 5 prisbasbelopp. Om kostnaden för förundersökningen efter
beräkning överstiger 5 prisbasbelopp ska Länsstyrelsen kontaktas.
Gällande timtaxa

Specificera om taxan varierar för olika personalkategorier.
Beräkning fältarbete

Ange antal timmar i fält och antal personer. Beräkna antal timmar för grävmaskin,
dumper och eventuell grovarbetskraft.
Kostnadsberäkning
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Kostnader ska anges exklusive moms. För varje moment ska tid och kostnader
redovisas. På begäran ska ett mer detaljerat kostnadsunderlag tillställas länsstyrelsen.

tim./antal

Moment
(specificera för olika personalkategorier vid differentierad taxa)
Projektledning/administration
Kart- och arkivstudier
Fältarbete
Rapportering (basdokumentation etc.)
Layout och tryckning (lektör, ritare, mångfaldigande, distribution etc.)
Analyser (typ, antal och kostnad specificeras)
Fyndhantering (omhändertagande, registrering)
Konservering (specificera antal, typ och kostnad)
Underkonsulter (specificera)
Resor och omkostnader (hyrbil, reseersättningar, traktamente, logi)
Hyreskostnader (etablering, totalstation m.m.)
Grävmaskin (ev dumper och transport av grävmaskin)
Etablering (antal dygn, summa)
Övriga kostnader
Summa (avrunda till hundratal kronor)

Förfrågningsunderlaget är bekräftat digitalt och saknar därför underskrift.

Rickard Lindberg
Bilaga

Ansökan
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taxa/
à pris

Kostnad

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Lindberg Rickard M
M-RB-Exp-Samhäll
VB: Meddelande om resultatet från arkeologisk utredning, dnr 431-13783-2016
den 9 februari 2017 08:12:48
image001.png
image002.png
Meddelande om resultatet från arkeologisk utredning.pdf
image003.jpg
image004.png

Från: Linda Larsson [mailto:linda.a.larsson@simrishamn.se]
Skickat: den 8 februari 2017 14:52
Till: Lindberg Rickard M
Ämne: VB: Meddelande om resultatet från arkeologisk utredning, dnr 431-13783-2016
Hej Rickard, jag bifogar beställning av fornlämningsområde C. Vi väntar på ert beslut i ärendet.
Hoppas att ni kan hitta det i ert diarium. Som du kan se så skickade jag in det den 5 december
2016.
Med vänlig hälsning
Linda Larsson
Planarkitekt
____________________________________

Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och bygglovsenheten
Tel: 0414-81 92 76
Postadress: 272 80 Simrishamn
Besök: Storgatan 22
Hemsida: www.simrishamn.se
E-post: linda.a.larsson@simrishamn.se
Från: Linda Larsson
Skickat: den 5 december 2016 16:26
Till: 'skane@lansstyrelsen.se' <skane@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Meddelande om resultatet från arkeologisk utredning, dnr 431-13783-2016
Hej,
Vi vill påbörja arbetet med att avgränsa fornlämningsområde för område C, så som definierats av
Österlen Arkeologi, i Länsstyrelsens bifogade resultat av arkeologisk utredning inom
Skansenområdet.
Med vänlig hälsning
Linda Larsson
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Planarkitekt
____________________________________

Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och bygglovsenheten
Tel: 0414-81 92 76
Postadress: 272 80 Simrishamn
Besök: Storgatan 22
Hemsida: www.simrishamn.se
E-post: linda.a.larsson@simrishamn.se
Från: Länsstyrelsen Skåne [mailto:skane@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 11 november 2016 13:01
Till: Linda Larsson <linda.a.larsson@simrishamn.se>
Kopia: info@osterlenarkeologi.se
Ämne: Meddelande om resultatet från arkeologisk utredning, dnr 431-13783-2016
Hej
Meddelandet är hanterat digitalt och saknar underskrift och därför får du meddelandet som ett
bifogat pdf-dokument istället för en utskriven handling. Vill du ha ett utskrivet ex kan du
kontakta undertecknad så skickar jag ett utskrivet meddelande per post.
Med vänliga hälsningar
Rickard Lindberg
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kulturmiljöenheten
010-224 16 83
rickard.m.lindberg@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne
Kungsgatan 13
205 15 MALMÖ
010-224 1000

www.lansstyrelsen.se/skane
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MEDDELANDE
2016-11-11

1(3)
Dnr 431-13783-2016

Simrishamns kommun
272 80 SIMRISHAMN
linda.a.larsson@simrishamn.se

Kontaktperson

Kulturmiljöenheten
Rickard Lindberg
010-2241683
rickard.m.lindberg@lansstyrelsen.se

Angående de preliminära resultaten från
arkeologisk utredning inför detaljplan inom
Skansenområdet, fastigheterna Garvaren 3 m fl,
Simrishamns kommun, Skåne län
Utredning

Den av Österlenarkeologi utförda arkeologiska utredningen är avslutad. Syftet var
att klargöra fornlämningssituationen inom området. Ursprungligen var utredningen
uppdelad i fyra delområden, Område A, B, C och D. Område D undantogs från
utredningen inför fältarbetet och här kan en utredning bli aktuell igen vid en
framtida exploatering. Vid fältarbetet framkom uppgifter om det finns stora halter
miljögifter inom Område B och pga. detta utfördes inte någon utredning i den
aktuella ytan.
Resultat

Vid utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (Område A-C). Inom
delar av Område A påträffades boplatslämningar i form av stolphål, gropar och
härdar. Inom Område C påträffades hällristningar i form av en prickhuggen yta samt
möjligen en skålgrop och en ringfigur.
Områdena med fornlämningar har markerats med röda linjer i bifogade handlingar.
Lagskydd

Ovannämnda fornlämningsområden är skyddat genom bestämmelserna i 2 kap
kulturmiljölagen (KML). Det innebär att samtliga ingrepp eller markförändrande
åtgärder inom fornlämningsområdena kräver Länsstyrelsens tillstånd.
Hällristningar har ett högt upplevelsevärde och tillstånd till ingrepp i fornlämning
beviljas vanligen inte för denna typ av lämning. Ett fornlämningsområde, så att
hällristningarna kan skyddas och bevaras, måste därför definieras. Möjligen finns det
ytterligare hällristningar i anslutning till de nu funna och för att kunna definiera ett
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00

010-224 11 10

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00

010-224 11 02
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MEDDELANDE
2016-11-11

2(3)
Dnr 431-13783-2016

fornlämningsområde kommer en specialinventering efter hällristningar krävas innan
ett fornlämningsområde kan definieras. Se bilaga inom vilka ytor som ytterligare
hällristningar kan förekomma inom Område C.
Bevarande av fornlämningarna

Kulturmiljölagen är en bevarandelag. Det innebär att påvisade fornlämningar i första
hand ska bevaras. Några markingrepp medges inte utan tillstånd, varken för träd, för
buskar eller dylikt.
I planbeskrivningen under rubriken ”Fornlämningar” ska resultaten från den
arkeologiska utredningen redovisas och det ska framgå att det krävs tillstånd enligt 2
kap. kulturmiljölagen för ingrepp i fornlämningarna.
Fortsatta arkeologiska undersökningar

Om ett långsiktigt bevarande av fornlämningarna inte är möjligt måste de
arkeologiskt dokumenteras, undantaget hällristningarna, se vidare ovan. Detta sker i
två etapper. Först i form av en förundersökning som innebär att ett antal schakt eller
ytor öppnas med grävmaskin för att ta reda på omfattning, bevarandegrad och
framför allt vetenskapligt värde för kvarvarande lämningar. Därefter en arkeologisk
(slut)undersökning där fornlämningarna slutgiltigt dokumenteras och tas bort så att
en önskad utbyggnad kan genomföras.
Vid en förundersökning kan ovan nämnda specialinventering efter ytterligare
hällristningar genomföras, specialinventeringen kan kräva att ytor och schakt
öppnas.
I så fall ska ansökan om att få ta bort påträffade fornlämningar alternativt att
fornlämningsområdet för Område C ska definieras ställas till Länsstyrelsens
Kulturmiljöenhet. Vidare arkeologiska undersökningar kräver vanligen att
detaljplanen för det aktuella området vunnit laga kraft.
För övriga ytor, inklusive Område B, finns inte längre några hinder ur arkeologisk
synpunkt att fortsätta det planerade arbetet.
Meddelandet är hanterat digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Rickard Lindberg
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Bilaga

Slutredovisning
Kopia

Österlenarkeologi
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3(3)
Dnr 431-13783-2016

Redovisning av utförd undersökning enligt 1113 §§ KML
Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Kommun

Landskap

Skåne

Simrishamn

Skåne

Socken

Fastighet/kvarter

Kartblad

Simrishamns stad

Garvaren 13 och Simrishamn 3:1

2E1b (RT 90)

Beslutande länsstyrelse (datum för beslut)

Länsstyrelsens dnr

Beslut enligt KML

Skåne (20160829)

431137832016

Arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11§ KML

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

Typ av undersökning/åtgärd

Fältarbetstid start/slut

ÖA160013

Arkeologisk utredning

20161005  20161011

Undersökande/ansvarig organisation

Projektansvarig

Typ av exploatering

Österlenarkeologi

Lars Jönsson

Uppdragsgivare/exploatör

Antal arbetsdagar

Simrishamns kommun

4

Beräknat

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

Volym (m3)

1000
Undersökt

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

448

Detaljplan inför byggnation
Beräknad rapporttid

Schakt (m)

Timmar, grov

700
Volym (m3)

Schakt (m)

Timmar, grov

353

Berörda RAÄnr, datering och lägesbestämning
Berörda RAÄnr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

ÖA160013
Datering

Bronsålder
Mätmetod

Kommentar kring inmätning

RTK
Skala
Medelfel vid inmätning
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Total faktisk kostnad

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

40

32

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

32

27,5

Objekttabell för lämningstyper
RAÄnr

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)

Osäker position

Ej synlig ovan mark

ÖA160013

Nej

Ja

Lägsta nivå (möh)

Högsta nivå (möh)

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

1

Boplats

Antikvarisk bedömning

Skadestatus

Undersökningsstatus

Aktualiserad bedömning

Fornlämning

Uppgift saknas

Ej undersökt

Antagande

Egenskapsvärde(n)

Beskrivning

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Garvaren 13 samt del av
Simrishamn 3:1. Inom planområdet grävdes elva schakt. I schakt 10, inom fastigheten Simrishamn 3:1, påträffades
boplatslämningar i form av två härdar, två stolphål och en grop.
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

I de båda härdarna fanns träkol som togs upp för eventuellt provtagning och C14datering.
Terräng

Plan gräsbevuxen yta strax intill bostadsområdet Bruket i Simrishamn
Vegetation

Gräsbevuxet

Objekttabell för lämningstyper

Page 15 of 42

Objekttabell för lämningstyper
RAÄnr

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)

Osäker position

Ej synlig ovan mark

ÖA160013

Nej

Ja

Lägsta nivå (möh)

Högsta nivå (möh)

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

1

Hällbild

Figurtyp

Antikvarisk bedömning

Skadestatus

Undersökningsstatus

Aktualiserad bedömning

Fornlämning

Välbevarad

Ej undersökt

Fornlämningsförklaring

Egenskapsvärde(n)

Obestämbar figur

Beskrivning

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Garvaren 13 samt del av
Simrishamn 3:1. Inom planområdet grävdes elva schakt. I den norra delen av schakt 4, inom fastigheten Garvaren 13,
framkom en prickhuggen yta, dvs. en hällristning på en berghäll strax under markytan. Sannolikt finns det även en skålgrop
och eventuellt en ringfigur runt denna.
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

Två oberoende hällristningsexperter har granskat den prickhuggna ytan, och konstaterat att det är en hällristning. Den är
inte begränsad inom schaktet utan fortsätter öster om schaktet.
Orientering

Sydvästnordost på en nordsluttande berghäll
Terräng

Ängsliknande område med berg i dagen på flera platser
Vegetation

Gräsbevuxet och mycket sly

Referenser

Inget kartmaterial bifogat
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Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Filnamn

Typ

Storlek

Polygoner.cpg

application/octetstream

0.00 Megabyte

Polygoner.dbf

application/octetstream

0.01 Megabyte

Polygoner.idx

application/octetstream

0.00 Megabyte

Polygoner.prj

application/octetstream

0.00 Megabyte

Polygoner.shp

application/octetstream

0.01 Megabyte

Polygoner.shx

application/octetstream

0.00 Megabyte

Punkter.cpg

application/octetstream

0.00 Megabyte

Punkter.dbf

application/octetstream

0.07 Megabyte

Punkter.idx

application/octetstream

0.02 Megabyte

Punkter.prj

application/octetstream

0.00 Megabyte

Punkter.shp

application/octetstream

0.01 Megabyte

Punkter.shx

application/octetstream

0.00 Megabyte

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi utfört en arkeologisk utredning inom delar av området. I den nordvästra delen av
planområdet (område A), inom fastigheten Simrishamn 3:1, grävdes två schakt. I det västra schaktet (schakt 10), närmast
bostadsområdet Bruket, framkom två härdar, två stolphål och en grop. I den sydöstra delen av planområdet (område C),
inom fastigheten Garvaren 13, grävdes nio schakt. I ett av schakten (schakt 4), centralt på område C, framkom en
prickhuggen yta, dvs. en hällristning. Sannolikt finns det även en skålgrop och eventuellt en ringfigur runt denna. Den
prickhuggna ytan är ca 0,8x0,40,5 meter stor. Det verkar som att prickhuggningen fortsätter mot nordost, in i
schaktkanten, dock inte så intensivt. Prickhuggningen ligger i NNOSSV riktning på en svagt sluttande häll mot norr.
Förslag till fortsatta åtgärder

I schakt 4 inom område C påträffades en prickhuggen yta, dvs. en hällristning. I schakt 10 inom område A framkom
dessutom boplatslämningar i form av två härdar, två stolphål och en grop. Detta innebär att delar av område A och delar av
område C bör gå vidare till arkeologisk förundersökning innan området kan tas i anspråk för byggnation.
Meddelande till FMIS

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 1173
Blankett inskickad av: Lars Jönsson (info@osterlenarkeologi.se) 070306 36 04
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From:
Sent:
To:
Subject:
2017
Attachments:

info@osterlenarkeologi.se
10 Mar 2017 09:16:19 +0100
Lindberg Rickard M
Undersökningsplan Garvaren 13, Skansenområdet, Simrishamn, dnr. 431-3663UP_Garvaren 13_Skansenområdet_Simrishamn.pdf

Hej!
Bifogar en Undersökningsplan rörande arkeologisk förundersökning inom
fastigheten Mejeriet 7, Skansenområdet i Simrishamn, med Ert dnr.
431-3663-2017.
Med vänlig hälsning
Lars
Lars Jönsson
Österlenarkeologi
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Dnr, Länsstyrelsen: ................................................................................... 431‒3663‒2017
Handläggare, Länsstyrelsen: ..................................... Rickard Lindberg, tel: 010-22 41 683
Uppdragsgivare: .............................................................................. Simrishamns kommun
Undersökare: .......................................................................................... Österlenarkeologi
Projektnamn: ..................................................................... Garvaren 13, Skansenområdet
Socken: ................................................................................................... Simrishamns stad
Undersökningstyp: ................................................................. Arkeologisk förundersökning
Orsak till undersökningen: ................................................................................ Byggnation
Projektnummer Österlenarkeologi ............................................................................ 170001
Projektledare: ................................................................................................ Lars Jönsson
......................................................... tel: 070-306 36 04, e-post: info@osterlenarkeologi.se
Anbudets giltighetstid: ............................................................................ t.o.m. 2017-08-31



Ett förfrågningsunderlag från Länsstyrelsen i Skåne län gällande en arkeologisk förundersökning har inkommit till Österlenarkeologi. Anledningen är att Simrishamns kommun planerar
att bebygga det så kallade Skansenområdet i Simrishamn. Inför detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning. Vid utredningen påträffades hällristningar i form av en prickhuggen yta inom det nu aktuella förundersökningsområdet (område C).



I förundersökningsområdets närområde finns såväl gravar som boplatser, men framför allt
hällristningar. Omedelbart söder om undersökningsområdet finns en hällristning med en skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1).



Förundersökningsområdet är ca 15 000 m2 stort. Inom området finns mycket berg i dagen. För
att avgränsa den nyupptäckta hällristningslokalen kommer en ca 4 000 m2 stor yta att förundersökas i den centrala delen av området. Då en inventering av de idag synliga berghällarna
inom området inte har utförts tidigare, kommer även en inventering av hällarna att utföras. Av
den anledningen kommer även en ca 1 000 m2 stor yta att förundersökas i den sydvästra delen
av området. Den sammanlagda ytan på förundersökningsschakten är beräknad till ca 500 m2,
vilket innebär att maximalt 10 % av området som ska förundersökas kommer att beröras av
sökschakten.



Syftet med förundersökningen är att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att hällristningslokalen kan skyddas och bevaras.



Arbetet görs genom provschaktsgrävning med maskin. Schakten och de arkeologiska lämningarna (hällristningarna) kommer att mätas in med Nätverks RTK. Hällristningarna kommer
att dokumenteras med s.k. frottagemetod av personal på Österlens museum. En inventering av
i området befintliga hällar kommer att utföras innan marken kan tas i anspråk för byggnation.
Denna inventering kommer att utföras av Botark, som även ska fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av hällristningarna i den nya hällristningslokalen.



Kostnaden för den arkeologiska förundersökningen har beräknats till 99 260 kr (exkl. moms).
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Ett förfrågningsunderlag från Länsstyrelsen i Skåne län avseende en arkeologisk förundersökning har
inkommit till Österlenarkeologi. Anledningen är att Simrishamns kommun planerar att bebygga det så
kallade Skansenområdet i Simrishamn. Inför detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning,
där planområdet delades in i fyra delområden (område A-D). Vid utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (område A och C). Inom delar av område A påträffades boplatslämningar i
form av härdar, stolphål och en grop. Inom område C påträffades hällristningar i form av en prickhuggen yta samt möjligen en skålgrop och en ringfigur. Den nu aktuella förundersökningen gäller hällristningslokalen inom område C.

Simrishamn ligger vid Östersjön i den sydöstra delen av Skåne. Landskapet runt staden präglas i söder
och väster av den omgivande Simrishamnsslättens svagt böljande fullåkerslandskap, i norr av ett backlandskap, samt närheten till havet.
Undersökningsområdet, vilket ligger ca 200 meter söder om den medeltida staden Simrishamn, är
beläget ca 10 m ö.h. Det aktuella området (område C) avgränsas av fastigheten Garvaren 11 i norr,
Branteviksvägen i öster, område D inom fastigheten Garvaren 13 i söder och fastigheterna Garvaren 3
och 12 i väster. Område C är ca 15 000 m2 stort. Av denna yta kommer ca 5 000 m2 att förundersökas.
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Skansenområdet ligger i den östra delen av Simrishamn, endast 200 meter från Östersjöns kust. Omkring 200 meter norr om undersökningsområdet (område C) är den södra begränsningen för den medeltida staden Simrishamn, registrerad som RAÄ Simrishamn 25:1 i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS).
Orten Simrishamn (RAÄ Simrishamn 25:1) omnämns första gången i början av 1100-talet, och då
kallas platsen för Svimraros. På ett flertal platser i det medeltida stadsområdet har såväl vikingatida
som äldre lämningar påträffats under de kulturlager med lerbottnar som generellt dateras till 1100- och
1200-talen. Lämningarna från vikingatiden, vilka i synnerhet utgörs av spridda härdar, gropar och
framför allt kulturlager har framkommit i stort sett över hela det gamla stadsområdet. I enstaka fall har
grophus konstaterats. I staden har det i samband med arkeologiska undersökningar bl.a. påträffats lerbottnar. Lerbottnarna användes i hanteringen av de stora mängder sill som lastades i fiskelägen och
städer under 1100- och 1200-talen. I Simrishamn har drygt 400 lerbottnar hittills dokumenterats, vilket
innebär att Simrishamn är staden med flest lerbottnar över huvud taget. Urbaniseringsprocessen har
relaterats till stadskyrkan S:t Nicolai byggnadshistoria. Redan 1161 omnämns kyrkan i skriftliga källorna. Den äldsta kyrkan var troligen ett kapell, identisk med den nuvarande kyrkans kor. Uppförandet
av det nya breda långhuset runt år 1200 kan markera stadens tillblivelse. Men trots att Simrishamn bör
ha varit en handelsstad redan under 1200-talet nämns Simrishamn inte förrän 1361 som stad i de
skriftliga källorna I urkunder från 1360-talet framgår att Simrishamn vid det här laget har täta kontakter med Hansan, och att tyska handelsmän finns i staden. Det tyska inflytandet i Simrishamn kulminerar då tyska köpmän i början av 1400-talet får rätt att bygga ett eget kapell invid Stortorget. Simrishamn är även en av städerna som 1368 intas av Albrekt av Mecklenburg under kriget mellan Valdemar Atterdag och Hanseaterna (Jacobsson 1982; Wallebom 2006; Jönsson 2011, s. 45).
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I den västra delen av den medeltida stadens begränsning finns en förhistorisk boplats (RAÄ Simrishamn 34:1). I samband med schaktningar inför byggandet av Domus 1965 framkom boplatslager
som delvis undersöktes av professor Märta Strömberg. Lämningarna bestod bl.a. av ett 45 cm tjockt
kulturlager med mycket sten i. Lagret tolkades som en gammal strandvall. Fynden bestod bl.a. av en
skivyxa, två Limhamnsyxor, en håleggad slipad flintyxa, en stridsyxa, en tunnbladig slipad flintyxa,
15 tvärpilar, 23 skrapor och ornerad keramik. Merparten av materialet daterades till mellanneolitisk
trattbägarkultur.
Närmare 700 meter väster om undersökningsområdet finns uppgifter om en eller flera högar (RAÄ
Simrishamn 38:1). På en karta från år 1828 finns ett ca 150x100 meter stort markområde med benämningen Rafthögarna. Största delen av området är bebyggt idag.
Omkring 400 meter sydväst om undersökningsområdet finns uppgifter om ytterligare en eller flera
högar (RAÄ Simrishamn 39:1). På kartan från år 1828 finns ett ca 300x200 meter stort markområde
med benämningen Bonnhögsåker. Största delen av området är bebyggt idag.
Omedelbart söder om undersökningsområdet finns en hällristning (RAÄ Simrishamn 30:1) i form
av en skålgrop som är 5 cm i diameter och 1 cm djup. Skålgropen är belägen på en söndersprängd östsluttande häll. Hällen utgör en del av berg i dagen på strandvall. Terrängen utgörs av betesmark med
mindre stenbrott intill industribebyggelse.
I den norra delen av Skansens naturreservat, ca 80 meter söder om undersökningsområdet, finns
ytterligare en hällristning (RAÄ Simrishamn 29:1). Denna utgörs av två ramfigurer, 58x38 cm respektive 42x31 cm stora. De är belägna på en låg öst-sluttande häll.
I den västra delen av Skansens naturreservat finns ett block med tradition, ca 2,7x1,4 meter stor och
två meter hög (RAÄ Simrishamn 3:1). Blocket kallas för Tjyvastenen, och enligt tradition skulle tjuvar tidigare ha rannsakats vid stenen.
I den sydvästra delen av Skansens naturreservat, drygt 200 meter söder om undersökningsområdet,
finns ännu en hällristning (RAÄ Simrishamn 2:1). Ristningarna, vilka finns på en berghäll invid en
sluttning mot öster, består av sex skepp och ett fragment. Samtliga figurer är mycket grunt huggna.
I den östra delen av Skansens naturreservat finns ytterligare hällristningar (RAÄ Simrishamn 4345). RAÄ 43 är en skålgropsförekomst bestående av två skålgropar på en svagt sluttande hällmark vid
kusten. RAÄ 44 är en skålgropsförekomst bestående av en skålgrop på samma hällmark. Slutligen är
RAÄ 45 en ythuggen skeppsfigur på en svagt sluttande häll.
Omkring 30 meter sydväst om RAÄ Simrishamn 43-45 finns en rund stensättning (RAÄ Simrishamn 1:1), som är ca 7 meter i diameter och 0,3 meter hög. Intill denna finns en skålgropsförekomst (RAÄ Simrishamn 1:2), bestående av en skålgrop. Dessa båda fornlämningar är belägna på en
strandvall med berg i dagen, invid en öst-sluttning mot havet.

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i Simrishamn utförde Österlenarkeologi år 2016 en arkeologisk utredning inom fastigheten
Garvaren 13 samt del av Simrishamn 3:1 (Jönsson 2016). Inför undersökningen delades planområdet
in i fyra delområden (område A-D–figur 3).
I ett schakt i den södra delen av område A, i den nordvästra delen av planområdet, påträffades
boplatslämningar i form av två härdar, två stolphål och en grop. Möjligtvis tillhör de arkeologiska
lämningar i område A en perifer del av en boplats, som möjligtvis kan ha legat i det väster om belägna
bostadsområdet Bruket.
I den norra delen av schakt 4 i område C framkom en hällristning i form av en prickhuggen yta på
en berghäll strax under markytan. Hällristningen är ca 0,8 x 0,4-0,5 meter stor, och orienterad i närmast i nordost-sydvästlig riktning. Det verkade som att den prickhuggna ytan fortsatte utanför schaktets
begränsning. Hällristningen är belägen på en svagt sluttande häll mot norr. I den prickhuggna ytan
kunde även anas en skålgrop och eventuellt en ringfigur runt denna.
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Inom det nu aktuella förundersökningsområdet (område C) framkom vid en arkeologisk utredning år
2016 en hällristning i form av en prickhuggen yta samt möjligtvis en skålgrop och en ringfigur (Jönsson 2016). Hällristningen framkom i ett område med mycket berg i dagen. Hällristningslokalen är inte
avgränsad och det kan finnas ytterligare hällristningar inom förundersökningsområdet.
I närområdet finns ett relativt stort antal hällristningar. Omedelbart söder om område C finns t.ex.
en hällristning i form av en skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1). Omedelbart söder om Skansenområdet
finns hällristningar i form av två ramfigurer (RAÄ Simrishamn 29:1). Ett par hundra meter längre
söderut finns en hällristningslokal med ett flertal skepp (RAÄ Simrishamn 2:1). Den påträffade hällristningen är således en naturlig fortsättning norrut på tidigare kända hällristningar i det söder om belägna Skansens naturreservat. Och ytterligare ca 1 km söderut finns Horsahallens hällristningsområde,
med hällristningslokalerna Jungfrukullen, Yxornas häll och Stenkilsristningen (Skoglund 2016, s. 48ff,
Svensson 2011, s. 8ff). De nypåträffade hällristningarna ska därför ses som en del av ett större komplex med ristningar.

Då hällristningar generellt har ett högt upplevelsevärde bör hällristningslokalen inom det nu aktuella
förundersökningsområdet skyddas och bevaras.

Syftet med förundersökningen är att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att hällristningslokalen kan skyddas och bevaras samt att Simrishamns kommun kan planera sin vidare exploatering av
området. Målsättningen är att undersökningen ska klargöra fornlämningsområdets omfattning, innehåll, datering och kunskapspotential. Detta innebär att kunskapen om hällristningarna måste fördjupas.
Förundersökningen ska genomföras som ett samarbete mellan Österlenarkeologi och Botark (SvenGunnar Broström och Kenneth Ihrestam), med Österlenarkeologi som huvudman och Botark som
underkonsult. Botark ska fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av hällristningarna.
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Det aktuella förundersökningsområdet (område C) är beläget i den sydöstra delen av Skansenområdet.
Inför detaljplanen genomfördes en arkeologisk utredning, där planområdet delades in i fyra delområden (område A-D). Vid utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (område A och
C). I den norra delen av schakt 4 i område C påträffades en hällristning i form av en prickhuggen yta
samt möjligtvis en skålgrop och en ringfigur (Jönsson 2016).
Område C är ca 15 000 m2 stort. Inom området finns mycket berg i dagen. Då hällristningslokalen
inte är avgränsad, och det kan finnas ytterligare hällristningar inom förundersökningsområdet, kommer ca 5 000 m2 av den totala ytan att förundersökas. I syfte att avgränsa hällristningslokalen planeras
ett antal sökschakt med utgångspunkt från den påträffade hällristningen i den norra delen av schakt 4.
Merparten av arbetet görs genom provschaktsgrävning med maskin. För att inte skada hällristningarna kommer en skopa med en gummikant att användas. Matjorden kommer att läggas intill schakten.
När schaktningen är genomförd, och hällristningarna är bedömda och dokumenterade, kommer schakten att fyllas igen med matjorden. Samtliga schakt och arkeologiska lämningar kommer att mätas in
med Nätverks RTK.. Inmätningen sker i referenssystem Sweref 99 TM (för överföring till FMIS,
Riksantikvariämbetet). Alla mätfilerna kommer att bearbetas i ett QGIS-program Hällristningarna
kommer även att dokumenteras på en speciell blankett, med digitalt fotografi samt i förekommande
fall även på fältritningar i skala 1:20. Anläggningarna kommer att registreras i Microsoft Access 2010.

Hällristningarna kommer även att dokumenteras med en metod som kallas för frottage. Metoden innebär att man lägger ett vitt papper mot berghällens yta, som man sedan gnuggar med karbonpapper.
Kolet fixeras genom att man sedan gnuggar pappret med t.ex. gräs. Bilden scannas därefter in och kan
sedan behandlas, förstärkas och analyseras i ett bildbehandlingsprogram. Varje prov mäts in digitalt.
Frottagen kommer att utföras av personal på Österlens museum.
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Då en inventering av de idag synliga berghällarna inom området inte har utförts tidigare, kommer även
en inventering av hällarna att utföras innan marken kan tas i anspråk för byggnation. Denna inventering kommer att utföras av Botark (Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam). Botark skall även
fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av hällristningarna i den nya hällristningslokalen.
Botark kommer även att belysa berghällarna med en kraftig ficklampa.

Då det inom undersökningsområdet endast förväntas hällristningar är sannolikheten liten för att det
kommer att förekomma några fynd. Om det trots allt framkommer fynd, kommer de att insamlas per
kontext eller möjligtvis tas om hand som lösfynd. Fynden kommer att läggas i speciella plastpåsar.
Samtliga fynd kommer dagligen att transporteras till Österlenarkeologis kontor, där de kommer att
förvaras i ett förråd i väntan på transport till museimagasin. Slutgiltigen kommer fyndmaterialet att
fyndfördelas till och förvaras av Lund Universitets Historiska Museum.

Fältarbete följs av rapportarbete som leder fram till en rapport med basdokumentation över förundersökningens resultat. Rapporten kommer att färdigställas i direkt anslutning till den genomförda förundersökningen, dock senast sex månader efter att fältarbetet avslutats. Rapporten ska anpassas efter
förundersökningsresultatet och vid ett magert resultat ska endast en enklare rapport sammanställas.
Rapporten kommer att omfatta fullgoda kartor, skalenliga planer och beskrivningar, redovisning av
metoder och genomförande, grundläggande arkeologiska tolkningar och en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen. Även analysresultat kommer redovisas i rapporten. I rapporten
ska det även tydligt framgå om, var och varför det behövs ytterligare arkeologiska åtgärder. Resultatet
från förundersökningen ska vara ett fullgott beslutsunderlag för Länsstyrelsens fortsatta handläggning
i ärendet.

Under fältarbetet kommer dokumentationsmaterialet dagligen överföras till Österlenarkeologis kontor.
Det digitala dokumentationsmaterialet kommer löpande att säkerhetskopieras och överföras till Österlenarkeologis digitala arkiv. Dokumentationsmaterialet kommer efter avslutad undersökning att arkiveras vid Regionmuseet i Kristianstad.

Österlenarkeologi lämnar samtycke till att dokumentationsmaterialet och rapporteringen publiceras
med CCBY-licens. Denna möjliggör återanvändning och spridning (16 § och 17 § KRFS 2015:1).
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Det aktuella förundersökningsområdet (område C) är ca 15 000 m2 stort. Inom området finns mycket
berg i dagen. Då hällristningslokalen inte är avgränsad, och det kan finnas ytterligare hällristningar
inom förundersökningsområdet, kommer ca 5 000 m2 av den totala ytan att förundersökas. För att avgränsa den nyupptäckta hällristningslokalen kommer en ca 4 000 m2 stor yta att förundersökas i den
centrala delen av område C (schakt 3-6). Utgångspunkten för sökschakten är den påträffade hällristningen i den norra delen av schakt 4.
Då en inventering av de idag synliga berghällarna inom området inte har utförts tidigare, kommer
även en inventering av hällarna att utföras innan marken kan tas i anspråk för byggnation. Av den
anledningen kommer även en ca 1 000 m2 stor yta att förundersökas i den sydvästra delen av område C
(schakt 2 och 9).
Den sammanlagda ytan på förundersökningsschakten är beräknad till ca 500 m2, vilket innebär att
maximalt 10 % av området som ska förundersökas kommer att beröras av sökschakten. Den totala
längden på sökschakten är beräknad till ca 350 meter. Hur långa schakten kommer att bli avgörs dels
av topografin och dels av fornlämningsbeståndet i schakten. Bredden på förundersökningsschakten
kommar att vara 1,2-1,5 meter.
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Österlenarkeologi är en enskild firma som bildades den 23 november 2011 av fil.lic. Lars Jönsson.
Österlenarkeologi är ett konsultföretag som bl.a. har som syfte att bedriva uppdragsarkeologi med hög
kvalitet och med koppling till de regionala och lokala museernas kunskapsuppbyggnad och förmedling. Personalen på Österlenarkeologi utgörs av ägaren Lars Jönsson. Österlenarkeologi har avtal
med Skånearkeologi AB (Per Sarnäs) och med Kontoret för Keramiska studier (Torbjörn Brorsson).

Lars Jönsson är projektledare med ansvar för undersökningsplan, slutrapport, vetenskaplig bearbetning
och publicering av basdokumentation. Ansvaret fördelas enligt följande:
 Fältarbete och kontakter med uppdragsgivare och länsstyrelse (Lars Jönsson)
 Inmätningar med Nätverks RTK (Per Sarnäs, Skånearkeologi)
 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning (Lars Jönsson)
 Fyndtvätt, fyndregistrering (Lars Jönsson)
 Bearbetning av dokumentationsmaterial (Lars Jönsson)
 Produktion och publicering av basdokumentation (Lars Jönsson)
 Arkivering och fyndmagasinering (Lars Jönsson)
 Fakturering (Lars Jönsson)
 Slutrapport (Lars Jönsson)

Lars Jönsson, Österlenarkeologi

Lars Jönsson, Österlenarkeologi
Antikvarie Ulrika Wallebom, Österlens Museum
Arkeologer Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, Botark

Skånearkeologi (Per Sarnäs) – Inmätningar med Nätverks RTK
Botark (Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam) – Inventering av berghällarna samt behjälplig
vid bedömning och beskrivning av hällristningarna i den nya hällristningslokalen.
Österlens museum (Ulrika Wallebom) – Frottage av hällristningar.

Projektledaren kommer att genomföra ett uppföljningsmöte under fältarbetet, där projektgruppen och
den interna kvalitetsgranskaren inbjuds. Uppföljningsmötet bör genomföras då undersökningen kommit ungefär halvvägs. Syftet med mötet är att göra en avstämning gentemot undersökningsplanen och
skapa en fyllig lägesrapport över projektet. Om större avvikelser och förändringar sker i förhållande
till undersökningsplanen eller beslutet kommer länsstyrelsen omedelbart att underrättas.

Uppdragsgivaren/företagaren ansvarar för att marken är tillgänglig och att adekvat avstängning finns,
samt att kabelvisning är gjord (med fysisk utsättning) och att eventuella ledningar är markerade. Det
åligger uppdragsgivaren/företagaren att informera grannar, eventuella arrendatorer och andra brukare
av marken om de förestående markarbetena. Extra kostnader som kan tillkomma p.g.a. miljösanering,
skyddsutrustning för miljöfarligt arbete etc. åligger uppdragsgivaren/företagaren. Kostnadsberäkningen baseras på att arbetet utförs i tjälfri mark och med tillräckligt dagsljus under normal arbetstid.
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Den sammanlagda kostnaden för den arkeologiska utredningen beräknas uppgå till högst 99 260 kr
(exklusive moms) enligt 2017 års taxa. Kostnaden för igenläggning av området är inkluderad i kostnadsberäkningen. Anbudet gäller t.o.m. augusti 2017. Kostnaden fördelas enligt nedanstående tabell.
Priserna är exklusive moms.

Österlenarkeologi tillämpar en timtaxa om 650 kr/tim. Fältarbetet beräknas till 3 mandagar för 1 arkeolog och 0,5 mandag för inmätning. Rapportarbetet är beräknat att uppgå till 2,5 mandagar. Till detta
kommer 0,5 mandag för projektledning/administration, 0,25 mandag för etablering, utsättning m.m., 2
mandagar för frottage och analys av frottage och 4 mandagar för inventering och analys av hällristningar. Maskintiden beräknas till 10 tim för schaktning och 6 tim för återställning. Vid speciella krav
på igenläggningens genomförande kan kostnaden komma att öka.

Kostnadsfördelning

Tim./antal

Taxa/á pris

Total kostnad (kr)

Projektledning/administration

4 tim

650 kr

2 600 kr

Etablering, utsättning m.m.

2 tim

650 kr

1 300 kr

Fältarbete

24 tim

650 kr

15 600 kr

Inmätning Nätverk RTK

8 tim

650 kr

5 200 kr

Rapport

20 tim

650 kr

13 000 kr

Layout och tryck av rapport

1 000 kr

Analyser och Inventering
Frottage av berghällar

8 tim

650 kr

5 200 kr

Analys av frottage

8 tim

650 kr

5 200 kr

Inventering av berghällar samt bedöm-

32 tim

650 kr

20 800 kr

Resa Ystad-Simrishamn-Ystad

3 dagar á 8 mil

40 kr/mil

960 kr

Resa Malmö-Simrishamn-Malmö

1 dag á 20 mil

40 kr/mil

800 kr

Resa Tumba-Simrishamn-Tumba

120 mil

30 kr/mil

3 600 kr

Logi i Simrishamn för 2 personer

2 nätter

750 kr/natt

1 500 kr

ning och analys av hällristningar
Underkonsulter
Sven-Gunnar Broström och Kenneth
Ihrestam, Botark
Ulrika Wallebom, Österlens museum
Per Sarnäs, Skånearkeologi

Hyreskostnader
Mätutrustning (1 000 kr/dag)

2 dagar

1 000 kr

Bodar m.m. (schablon)

3 dagar

3 000 kr

Grävmaskin (schaktning/återställning)

16 tim

750 kr

12 000 kr

Transport för maskin

2 transporter

750 kr/per transport

1 500 kr

Övriga kostnader

5 000 kr

Totalkostnad:

99 260 kr
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Nedan redovisas en tidplan, uppdelad i förberedelsearbete, fältarbete, inventering, frottage och analyser, inmätning och basdokumentation. En arkeologisk förundersökning enligt denna plan beräknas
pågå i ca 3 dagar.
Förberedelsearbete

Fältarbete

Inventering, frottage

Inmätning

Basdokumentation

8 tim

20 tim

och analys
Antal timmar

2 tim

24 tim

48 tim

Dag 1
Antal timmar

Etablering, utsättning m. m.
2 tim

Dag 2
Antal timmar

Undersökning och dokumentation
8 tim

Dag 3
Antal timmar

Undersökning, dokumentation
10 tim

Avbaning
6 tim

Inventering av berghällar
16

Bedömning och analys av hällristningar
16 tim

Frottage av berghällar
8

Inmätning
8

Analys av frottage
Antal timmar

Antal timmar

8 tim

Beskrivningar

Planer, figurer

Mätdata

Metod, genomförande

Resultat, utvärdering

9 tim

5 tim

2 tim

2 tim

2 tim

Ystad den 10 mars 2017

Lars Jönsson
Projektledare
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Figur 1. Skåne med platsen för Simrishamn i sydöstra Skåne markerad med en röd prick.

Figur 2. Läget för fastigheten Garvaren 13 inom Skansenområdet i Simrishamn är markerad med en röd stjärna.

4
4
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Figur 3. Planområdet för Skansenområdet är markerad med blå streckad linje. Det
aktuella undersökningsområdet inom fastigheten Garvaren 13 utgörs av område C
på figuren. Översiktskarta planprogram för kv. Skansen, Simrishamn, Simrishamns
kommun.

Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att Simrishamns kommun planerar att bebygga
Skansenområdet i Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en
arkeologisk förundersökning inom fastigheten Garvaren 13. Inför
detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning, där planområdet
delades in i fyra delområden (område A-D). Vid utredningen påträffades
fornlämningar inom två områden (område A och C). Inom delar av område
A påträffades boplatslämningar i form av härdar, stolphål och en grop
(RAÄ Simrishamn 48). Inom område C påträffades en yta som vid det
tillfället tolkades som en hällristning, dvs. en prickhuggen yta (RAÄ
Simrishamn 46). Den aktuella förundersökningen avsåg ytan som tolkades
som en hällristningslokal. Område C var ca 15 000 m2 stort.
Arbetet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsens dnr. 431–3663–2017).
LÄGE OCH TOPOGRAFI

Simrishamn ligger vid Östersjön i den sydöstra delen av Skåne.
Landskapet runt staden präglas i söder och väster av den omgivande
Simrishamnsslättens svagt böljande fullåkerslandskap, i norr av ett
backlandskap, samt närheten till havet.
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Figur 4. Schakt och anläggningar inom
område A (fastigheten Simrishamn 3:1).
Schakt 1-4 grävdes vid förundersökningen,
medan schakt 10 och 11 grävdes vid
utredningen. Härden A6 i schakt 10 14Cdaterades till 835–550 BC (2 sigma), dvs.
yngre bronsålder, medan härden A3 i schakt
2 14C-daterades till 1 220–975 BC (2 sigma),
dvs. övergången äldre och yngre bronsålder.

ARKEOLOGISK UTREDNING 2016

Med anledning av att Simrishamns kommun skulle sammanställa en ny
detaljplan för Skansenområdet i Simrishamn utförde Österlenarkeologi år
2016 en arkeologisk utredning inom fastigheten Garvaren 13 samt del av
Simrishamn 3:1. Inför undersökningen delades planområdet in i fyra
delområden (område A-D–figur 3).
I ett schakt i den södra delen av område A påträffades boplatslämningar
i form av två härdar, två stolphål och en grop (RAÄ Simrishamn 48). De
arkeologiska lämningarna i område A utgör möjligtvis en perifer del av en
boplats som eventuellt kan ha legat i det väster om belägna bostadsområdet
Bruket.
I den norra delen av schakt 4 i område C framkom på en berghäll strax
under markytan en yta som uppfattades som prickhuggen, dvs. en
hällristning. Den förmodade hällristningen var ca 0,8x0,4-0,5 meter stor,
och orienterad i närmast i nordost-sydvästlig riktning. Det verkade som att
den prickhuggna ytan fortsatte utanför schaktets begränsning. I den
prickhuggna ytan kunde även anas en skålgrop och eventuellt en ringfigur
runt denna (Jönsson 2016).
ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING INOM OMRÅDE A ÅR 2017

Figur 5. En yta i den norra delen av schakt 4,
område C, som vid utredningen uppfattades
som prickhuggen, dvs. en hällristning. Foto
från
söder.
Foto:
Lars
Jönsson,
Österlenarkeologi.
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Vid en arkeologisk förundersökning påträffades tre härdar och ett
kulturlager. En av härdarna 14C-daterades till 1 220–975 BC (2 sigma),
dvs. övergången äldre och yngre bronsålder. En av härdarna från
utredningen 14C-daterades till 835–550 BC (2 sigma), dvs. yngre
bronsålder. Dateringen av härdarna tyder på aktiviteter i området under
bronsåldern. I kulturlagret påträffades däremot ett blandat fyndmaterial,
såsom flintavslag, keramik från romersk järnålder och skärvor av
godstypen yngre rödgods. Mycket tyder på att de arkeologiska
lämningarna utgör en perifer del av en förhistorisk boplats, som kan ha
legat i det närbelägna bostadsområdet Bruket (Jönsson 2017).
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SYFTE OCH METOD

Syftet med förundersökningen var att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att den förmodade hällristningslokalen kan skyddas och bevaras
samt att Simrishamns kommun kan planera sin vidare exploatering av
området. Målsättningen med förundersökningen var att klargöra fornlämningsområdets omfattning, innehåll, datering och kunskapspotential.
Förundersökningen genomfördes som ett samarbete mellan
Österlenarkeologi och Botark (Sven-Gunnar Broström och Kenneth
Ihrestam), med Österlenarkeologi som huvudman och Botark som
underkonsult. Botark skulle fungera som stöd vid bedömning och
beskrivning av hällristningarna.
Område C var ca 15 000 m2 stort. Av denna yta skulle ca 5 000 m2
förundersökas. Sammanlagt togs sju schakt upp, med en sammanlagd yta
av 270 m2. I syfte att avgränsa den förmodade hällristningslokalen
planerades först ett sökschakt med utgångspunkt från den antagna
hällristningen i den norra delen av schakt 4. Därefter grävdes sökschakt i
anslutning till de idag synliga berghällarna.
Merparten av arbetet gjordes genom provschaktsgrävning med maskin.
För att inte skada de potentiella hällristningarna använde en skopa med en
gummikant. Matjorden lades intill schakten. När avbaningen var
genomförd fylldes schakten igen med matjorden. Samtliga schakt mättes in
med Nätverks RTK.
Schaktningen utfördes av JA Markentreprenad AB. Schakten mättes in
med Nätverks RTK av mätingenjör Mia Persson från Simrishamns
kommun.
Inventering av berghällarna

Inom området finns mycket berg i dagen. Då en inventering av de idag
synliga berghällarna inom området inte har utförts tidigare, utfördes även
en inventering av hällarna innan marken kunde tas i anspråk för
byggnation. Denna inventering utfördes av Botark (Sven-Gunnar Broström
och Kenneth Ihrestam). Botark fungerade även som stöd vid bedömning av
den förmodade prickhuggna ytan, som hade påträffats i samband med
utredningen 2016 (Jönsson 2016).

Figur 6. Översikt på schakten (S1-9) inom
område C på Skansenområdet. Platsen för
hällristningen är markerad med en röd prick.
Berghällarna som framkom i schakten är
gråmarkerade. Utöver dessa hällar fanns det
även berg i dagen på ett flertal platser.
ÖSTERLENARKEOLOGI | RAPPORT 2017:10
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Figur 7. Översikt på förundersökningsschakten (S1-7) inom område C på Skansenområdet.
Förundersökningsschakten är blåa, medan utredningsschakten är vita. I schakt 1 framkom vid
utredningen en yta som uppfattades som prickhuggen, dvs. en hällristning. De övriga
förundersökningsschakten togs upp på platser där det fanns berg i dagen. Underlag:
Fastighetskartan. Skala 1: 1 100.

UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Figur 8. Schakt 1 med platsen för den
naturliga bildningen i hällytan. Foto från
sydväst. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Vid en arkeologisk utredning 2016 påträffades en yta som vid det tillfället
tolkades som en hällristning. Ytan var ca 0,80 x 0,40-0,50 meter stor, och
uppfattades som prickhuggen, dvs. en hällristning.
I samband med förundersökningen togs den förmodade hällristningen
fram igen (schakt 1). Arkeologerna Sven-Gunnar Broström och Kenneth
Ihrestam från företaget Botark kunde dock vid förundersökningen
konstatera att den ”ristning” som observerades i utredningsschaktet istället
var en naturlig bildning i hällytan. De såg flera sådana i närheten. En större
yta togs upp kring den förmodade ”ristningen” utan att några hällristningar
kunde konstateras.
Därefter grävdes ytterligare sex sökschakt i anslutning till de idag
synliga berghällarna. Eftersom berggrunden består av den mycket hårda
speciella sandstenen så är ristningarna mycket grunda och svåra att se.
Men trots bra ljus och väl rengjorda hällytor kunde Broström och Ihrestam
inte finna en enda säker hällristningsfigur. Trots att de inte fann några
hällristningar var det ändå bra att få området genomsökt. Närheten till
redan kända hällristningar och en närbelägen bronsåldersdatering
motiverade insatsen på platsen. När platsen senare blir bebyggd kan det
konstateras att inga hällristningar har förstörts av exploateringen
(Broström 2017).
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Vid förundersökningen påträffades inom samma område som RAÄ
Simrishamn 47 en retuscherad flintspets, avbruten i båda ändarna (fnr.
32668:3). Flintspetsen framkom i den sandiga matjorden ovan berghällen.
UTVÄRDERING

Då inga arkeologiska lämningar framkom inom området är inga ytterligare
arkeologiska åtgärder nödvändiga Däremot bör den registrerade
hällristningen RAÄ Simrishamn 46 tas bort från FMIS. Fornlämningen
RAÄ Simrishamn 47 kan däremot finnas kvar.

Figur 9. Berghällen i schakt 4. Foto från öster. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi

Referenser
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ÖSTERLENARKEOLOGI | RAPPORT 2017:10

9

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer ...................................................... 431–3663–2017
Österlenarkeologis diarienummer ...................................................... ÖA 170001
Arkivnummer .................................................................................. ÖA 170001
Län ....................................................................................................... Skåne
Kommun ........................................................................................ Simrishamn
Socken/stad .................................................................................... Simrishamn
Fastighet ....................................................................................... Garvaren 13
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Ekonomiska kartans blad ...........................................................2E1a NÖ (RT 90)
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N koordinat .......................................................................................... 6156420
E koordinat ........................................................................................... 459262
M ö.h. ........................................................................................................... 5
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Antal arbetsdagar fält ...................................................................................... 3
Antal arkeologtimmar fält ............................................................................... 18
Exploateringsyta ................................................................................. 5 000 m2
Undersökt yta ......................................................................................... 270 m2
Platschef ....................................................................................... Lars Jönsson
Personal ...... Lars Jönsson, Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam (Botark)
Uppdragsgivare ................................................................ Simrishamns kommun
LUHMnr: ................................................................................................. 32668
Fynd: .................................................................................... Lösfynd: Flintspets
Dokumentationsmaterial: ................... Shp-filer, minnesanteckningar, digitala foton
Beräknade kostnader, arkeologi ...........................................................99 260 kr
Faktiska konstnader, arkeologi .............................................................63 960 kr
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Österlenarkeologi
Rapporter 2017
1. Väster om Ängakåsen, Kivik. Bredband. RAÄ Södra Mellby 122:1, Södra Mellby socken i
Simrishamns kommun, Skåne län. Antikvarisk kontroll år 2016. Lars Jönsson.
2. Brantevik. Utbyggnad av VA-nätet. Östra Nöbbelövs socken i Simrishamns kommun, Skåne
län. Arkeologisk utredning år 2016. Lars Jönsson.
3. Ystads stad. Ledningsschakt. RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun, Skåne län. FU
år 2016. Lars Jönsson.
4. Mellby 3:145, Kivik. Nybyggnation av bostäder. RAÄ Södra Mellby 65:1, Södra Mellby socken i
Simrishamns kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning år 2015. Lars Jönsson.
5. Mejeriet 7, Ystad. Ny detaljplan. RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun, Skåne län.
Avgränsande arkeologisk förundersökning år 2017. Lars Jönsson.
6. Munka Tågarp 26:1. Enfamiljshus. RAÄ Tosterup 5:1 och 31:1, Tosterups socken i Tomelilla
kommun, Skåne län. Avgränsande arkeologisk förundersökning 2017. Lars Jönsson.
7. Hagestad 15:4 m fl. Förstärkning av elnätet. RAÄ Löderup 27:1, Löderups socken i Ystads
kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2017. Lars Jönsson.
8. Gärarp 20:8, Gärarps bytomt. Nybyggnation. RAÄ Tosterup 43:1, Tosterups socken i
Tomelilla kommun, Skåne län. Avgränsande arkeologisk förundersökning 2017. Lars Jönsson.
9. Fastigheten Simrishamn 3:1, Skansenområdet, område A, Simrishamn. Nybyggnation RAÄ
Simrishamn 48, Simrishamns stad, Simrishamns kommun, Skåne län. FU år 2017. Lars Jönsson.
10. Fastigheten Garvaren 13, Skansenområdet, Simrishamn. Nybyggnation RAÄ Simrishamn
46 och 47, Simrishamns kommun, Skåne län. FU år 2017. Lars Jönsson.
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Bakgrund

Vid en arkeologisk utredning genomförd av Österlenarkeologi under år 2016
påträffades en häll med vad som bedömdes vara en hällristning i form av en
prickhuggen yta. Hällristningen bedömdes, förutom av Österlenarkeologi, av
externa bedömare, se bilaga Österlenarkeologi rapport 2016:19. Den 23 mars 2017
fattade Länsstyrelsen Skåne beslut om en arkeologisk förundersökning inför en
byggnation inom fastigheten, se bilaga beslut arkeologisk förundersökning 2017-0323. Förundersökningen genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan
Österlenarkeologi och Botark (Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam).
Botarks roll vid förundersökningen var att som experter på hällristningar fungera
som stöd vid bedömning och beskrivning av hällristningarna.
Den arkeologiska förundersökningen genomfördes mellan 2017-05-02 och 2017-0504. Vid förundersökningen kunde Botark konstaterat att den förmodade
prickhuggna ytan var en naturlig, hällristningslik, bildning i hällytan. Övriga hällar
inom förundersökningsområdet inventerades efter ristningar, även ett antal schakt
öppnades, men ingen fornlämning kunde konstateras inom området, se bilaga
Österlenarkeologi rapport 2017:10 (utkast).
Länsstyrelsens begäran

Eftersom hällristningen är en naturlig bildning och att ingen ytterligare fornlämning
påträffades vid förundersökningen gör Länsstyrelsen Skåne bedömer att
kostnadsansvaret för förundersökningen bör övergå till staten enligt 2 kap 14 § andra
stycket punkt 4 kulturmiljölagen. Kostnaden var beräknad till 99 260 kronor
exklusive moms, se bilaga beslut arkeologisk förundersökning 2017-03-23. Den
faktiska kostnaden blev 63 156 kr exklusive moms, se bilaga faktura
Österlenarkeologi.
Postadress
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E-post
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205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00
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beslut om kostnadsansvar enligt 2 kap 14 § andra stycket punkt 4 kulturmiljölagen.
Handlingen är bekräftad digitalt och saknar därför underskrift
Rickard Lindberg
Antikvarie
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Grafisk form: Anders Gutehall
Omslagsbild: En prickhuggen hällristning i den norra delen av schakt 4. Foto mot söder. Foto: Lars Jönsson,
Österlenarkeologi.
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Figur 1. Skåne med platsen för Simrishamn i sydöstra Skåne särskilt markerad.

Figur 2. Simrishamn med platsen för Skansenområdet markerad med en röd heldragen linje.
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Sammanfattning
Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för
Skansenområdet (fastigheterna Garvaren 3 m fl) i Simrishamn. Av den
anledningen har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk utredning
inom fastigheten Garvaren 13 samt del av Simrishamn 3:1.
Områdena söder om Simrishamns stad är mycket fornlämningsrika. I
planområdets närområde finns framför allt hällristningar, men även
gravhögar och boplatser. Mindre än 100 meter norr om planområdet är den
södra begränsningen för den medeltida staden Simrishamn (RAÄ
Simrishamn 25:1). I planområdets södra del finns en hällristning med
skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1). På ett flertal platser inom planområdet
finns dessutom berg i dagen. Här kan det potentiellt finnas ytterligare
hällristningar. Fornlämningsbilden i närområdet visade således att
förutsättningarna för att finna under mark dolda arkeologiska lämningar
var goda.
Planområdet är drygt nio hektar stort. Delar av området är redan
ianspråktaget för bebyggelse, vilket innebär att den totala ytan som skulle
utredas var drygt 30 000 m2. Vid utredningen undantogs dock område B
och område D samt del av fastigheten Garvaren 11, vilket innebar att
utredningsytan blev ca 20 000 m2. Inom planområdet grävdes elva schakt.
Schakt 1-9 grävdes inom område C, medan schakt 10-11 grävdes inom
område A.
I ett schakt inom område A, i den nordvästra delen av planområdet,
påträffades boplatslämningar i form av två härdar, två stolphål och en
grop. Möjligtvis tillhör de arkeologiska lämningar i område A en perifer
del av en boplats, som möjligtvis kan ha legat i det väster om belägna
bostadsområdet Bruket.
I den norra delen av schakt 4 i område C framkom en prickhuggen yta,
dvs. en hällristning på en berghäll strax under markytan. På hällen låg
mörkgrå sand. Hällristningen är ca 0,8 x 0,4-0,5 meter stor, och orienterad
i närmast i nordost-sydvästlig riktning. Det verkade som att den
prickhuggna ytan fortsatte in i schaktkanten, mot nordost, men med
avtagande intensitet. Hällristningen är belägen på en svagt sluttande häll
mot norr. I den prickhuggna ytan kunde även anas en skålgrop och
eventuellt en ringfigur runt denna. För att kunna tolka hällristningarna
krävs dock en närmare analys.
I ett sandinblandat, närmast torvaktiga lager i den centrala delen av
schakt 4 i område C påträffades som lösfynd ett mindre flintavslag av
senonflinta och en förmodad knacksten. Lagret förekom söder om
berghällen med hällristningen.
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Figur 3. Exploaterings- och planområdet för kv. Skansen (fastigheterna Garvaren 3-13
samt del av Simrishamn 3:1) är markerad med blå streckad linje. Översiktskarta
planprogram för kv. Skansen, Simrishamn, Simrishamns kommun.

Inledning
Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en
ny detaljplan för Skansenområdet (fastigheterna Garvaren 3 m fl) i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk utredning
inom fastigheten Garvaren 13 samt del av Simrishamn 3:1. Planområdet är
drygt nio hektar stort. Delar av området är redan ianspråktaget för
bebyggelse. Områdena söder om Simrishamns stad är mycket fornlämningsrika. I närområdet finns såväl gravar som boplatser, men framför allt
hällristningar. Inom planområdet finns en fast fornlämning i form av en
hällristning med skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1).
Arbetet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsens dnr. 431‒13783‒2016).

Läge och topografi
Simrishamn ligger vid Östersjön i den sydöstra delen av Skåne.
Landskapet runt staden präglas i söder och väster av den omgivande
Simrishamnsslättens svagt böljande fullåkerslandskap, i norr av ett
backlandskap samt närheten till havet.
Planområdet är beläget ca 5-10 m ö.h. Området avgränsas av
järnvägsstationen och Södra Planteringen i norr, Branteviksvägen i öster,
Ehrnbergsvägen i söder och bostadsområdet Bruket i väster. Planområdet
omfattar industribebyggelse i den norra och sydvästra delen samt
grönområden i den västra och sydöstra delen av området
6
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Figur 4. Översiktskarta som visar de fornlämningar som ligger närmast Skansenområdet. Planområdet är
markerad med en röd heldragen linje. Karta ur Riksantikvarieämbetets fornsök (FMIS).

Fornlämningsmiljö och arkeologiska undersökningar
Skansenområdet ligger i den östra delen av Simrishamn, endast 200 meter
från Östersjöns kust. Inom planområdet finns en hällristning i form av en
skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1). Mindre än 100 meter norr om
planområdet är den södra begränsningen för den medeltida staden
Simrishamn (RAÄ Simrishamn 25:1). Nedanstående sammanställning är
gjord efter uppgifter i FMIS/fornsök.
Orten Simrishamn (RAÄ Simrishamn 25:1) omnämns första gången i
början av 1100-talet, och då kallas platsen för Svimraros. På ett flertal
platser i det medeltida stadsområdet har såväl vikingatida som äldre
lämningar påträffats under de kulturlager med lerbottnar som generellt
dateras till 1100- och 1200-talen. Lämningarna från vikingatiden, vilka i
synnerhet utgörs av spridda härdar, gropar och framför allt kulturlager har
framkommit i stort sett över hela det gamla stadsområdet. I enstaka fall har
grophus konstaterats. I staden har det i samband med arkeologiska
undersökningar bl.a. påträffats lerbottnar. Lerbottnarna användes i
hanteringen av de stora mängder sill som lastades i fiskelägen och städer
under 1100- och 1200-talen. I Simrishamn har drygt 400 lerbottnar hittills
dokumenterats, vilket innebär att Simrishamn är staden med flest
lerbottnar över huvud taget. Urbaniseringsprocessen har relaterats till
stadskyrkan S:t Nicolai byggnadshistoria. Redan 1161 omnämns kyrkan i
skriftliga källorna. Den äldsta kyrkan var troligen ett kapell, identisk med
den nuvarande kyrkans kor. Uppförandet av det nya breda långhuset runt
år 1200 kan markera stadens tillblivelse. Men trots att Simrishamn bör ha
ÖSTERLENARKEOLOGI | RAPPORT 2016:19

7

varit en handelsstad redan under 1200-talet nämns Simrishamn inte förrän
1361 som stad i de skriftliga källorna I urkunder från 1360-talet framgår
att Simrishamn vid det här laget har täta kontakter med Hansan, och att
tyska handelsmän finns i staden. Det tyska inflytandet i Simrishamn
kulminerar då tyska köpmän i början av 1400-talet får rätt att bygga ett
eget kapell invid Stortorget. Simrishamn är även en av städerna som 1368
intas av Albrekt av Mecklenburg under kriget mellan Valdemar Atterdag
och Hanseaterna (Jacobsson 1982; Wallebom 2006; Jönsson 2011, s. 45).
I den västra delen av den medeltida stadens begränsning, ca 500 meter
nordväst om planområdet, finns en förhistorisk boplats (RAÄ Simrishamn
34:1). I samband med schaktningar inför byggandet av Domus 1965
framkom boplatslager som delvis undersöktes av professor Märta
Strömberg. Lämningarna bestod bl.a. av ett 45 cm tjockt kulturlager med
mycket sten i. Lagret tolkades som en gammal strandlinje. Fynden bestod
bl.a. av en skivyxa, två Limhamnsyxor, en håleggad slipad flintyxa, en
stridsyxa, en tunnbladig slipad flintyxa, 15 tvärpilar, 23 skrapor och
ornerad keramik. Merparten av materialet daterades till mellanneolitisk
trattbägarkultur.
Omkring 600 meter väster om planområdet finns uppgifter om en eller
flera högar (RAÄ Simrishamn 38:1). På en karta från år 1828 finns ett ca
150x100 meter stort markområde med benämningen Rafthögarna. Största
delen av området är bebyggt idag.
Drygt 300 meter sydväst om planområdet finns uppgifter om
ytterligare en eller flera högar (RAÄ Simrishamn 39:1). På kartan från år
1828 finns ett ca 300x200 meter stort markområde med benämningen
Bonnhögsåker. Största delen av området är bebyggt idag.
I den södra delen av planområdet finns en hällristning (RAÄ
Simrishamn 30:1) i form av en skålgrop som är 5 cm i diameter och 1 cm
djup. Skålgropen är belägen på en söndersprängd öst-sluttande häll. Hällen
utgör en del av berg i dagen på strandvall. Terrängen utgörs av betesmark
med mindre stenbrott intill industribebyggelse.
Omedelbart söder om planområdet, i den norra delen av Skansens
naturreservat, finns ytterligare en hällristning (RAÄ Simrishamn 29:1).
Denna utgörs av två ramfigurer, 58x38 cm respektive 42x31 cm stora. De
är belägna på låg öst-sluttande häll.
I den västra delen av Skansens naturreservat finns ett block med
tradition, ca 2,7x1,4 meter stor och två meter hög (RAÄ Simrishamn 3:1).
Blocket kallas för Tjyvastenen, och enligt tradition skulle tjuvar tidigare ha
rannsakats vid stenen.
I den sydvästra delen av Skansens naturreservat, ca 200 meter söder om
planområdet, finns ännu en hällristning (RAÄ Simrishamn 2:1).
Ristningarna, vilka finns på en berghäll invid en sluttning mot öster, består
av sex skepp och ett fragment. Samtliga figurer är mycket grunt huggna.
I den östra delen av Skansens naturreservat finns ytterligare
hällristningar (RAÄ Simrishamn 43-45). RAÄ 43 är en skålgropsförekomst bestående av två skålgropar på en svagt sluttande hällmark vid
kusten. RAÄ 44 är en skålgropsförekomst bestående av en skålgrop på
samma hällmark. Slutligen är RAÄ 45 en ythuggen skeppsfigur på en
svagt sluttande häll.
Omkring 30 meter sydväst om RAÄ Simrishamn 43-45, ca 250 meter
sydost om planområdet, finns en rund stensättning (RAÄ Simrishamn
1:1), som är ca 7 meter i diameter och 0,3 meter hög. Intill denna finns en
skålgropsförekomst (RAÄ Simrishamn 1:2), bestående av en skålgrop.
Dessa båda fornlämningar är belägna på en strandvall med berg i dagen,
invid en östsluttning mot havet.
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Figur 5. Översiktskarta som visar de planerade utredningsområdena inom Skansenområdet. Detaljplanområdet är blåmarkerat och utredningsområdena är rödmarkerade.

Syfte och metod
I Skansenområdets närområde finns framför allt hällristningar, men även
gravar och boplatser. Inom planområdet finns en hällristning med
skålgropar. På ett flertal platser inom planområdet finns dessutom berg i
dagen. Här kan det potentiellt finnas ytterligare hällristningar.
Fornlämningsbilden i närområdet visade således att förutsättningarna för
att finna under mark dolda arkeologiska lämningar var goda.
Den primära målsättningen med den arkeologiska utredningen var att
klargöra om det fanns fornlämningar inom det aktuella planområdet. Detta
gjordes i form av sökschaktsgrävning med grävmaskin. Ett syfte med
utredningen var att om möjligt avgränsa de framkomna lämningarna.
I undersökningsplanen delades detaljplanområdet in i fyra utredningsområden (A-D). I samband med utredningen undantogs dock område B
och område D. Anledningen till att område B undantogs var att det, enligt
uppgift, finns stora mängder miljögifter inom det med träd och buskar
tätbevuxna området. Område D undantogs eftersom området i nuläget inte
är aktuellt för exploatering. Inom område A grävdes två schakt med en
total längd av 62 meter. Inom område C grävdes nio schakt med en total
längd av 291 meter. Schakten var 1,20 meter breda och 0,3-0,5 meter
djupa. När schaktningen var genomförd, och fornlämningarna
dokumenterade, fylldes schakten igen med matjorden. I syfte att datera
några av de arkeologiska lämningarna undersöktes ett urval med spade och
grävsked.
Den framkomna hällristningen granskades och bestämdes av såväl
docent Peter Skoglund som arkeolog Ann-Louise Svensson. Schaktningen
utfördes av JA Markentreprenad AB. Schakten och de arkeologiska
lämningarna mättes in med GPS/Nätverks RTK av Simrishamns kommun.
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Figur 6. JA Markentreprenad gräver schakt 1 i
den nordvästra delen av område C. Foto mot
sydväst. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Figur 7. Översikt på schakten (S1-11) inom Skansenområdet fastigheterna Garvaren 3 m fl. Schakten är markerade med blå
heldragna linjer. Underlag: Fastighetskartan. Skala 1:2 500.

Undersökningsresultat
Planområdet är drygt nio hektar stort. Delar av området är redan
ianspråktaget för bebyggelse, vilket innebär att den totala ytan som skulle
utredas var drygt 30 000 m2. Vid utredningen undantogs dock område B
och område D samt fastigheten Garvaren 11 (se figur 5), vilket innebar att
utredningsytan blev ca 20 000 m2. Inom planområdet grävdes elva schakt
med en sammanlagd yta av ca 448 m2. Schakten var totalt ca 353 meter
långa. Schakt 1-9 grävdes inom område C, medan schakt 10-11 grävdes
inom område A. Planområdet är beläget ca 5-10 m ö.h.
I den norra delen av schakt 4 framkom minst en hällristning på en
berghäll strax under markytan. I schakt 10 påträffades boplatslämningar i
form av två härdar, två stolphål och en grop. Nedan följer en redovisning
av undersökningsresultatet.
Anl.typ
Stolphål
Härdar
Gropar
Hällristning
Totalt

S1

S2

S3

S4

≥1

S5

S6

S7

S8

S9

S10
2
2
1

S11

Summa
2
2
1
1
6

Tabell 1. Samtliga anläggningar som framkom vid den arkeologiska utredningen,
fördelade schaktvis (S1-11).
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Figur 8. Översikt på schakten (S1-9) inom område C på Skansenområdet. Platsen för
den prickhuggna hällristningen är markerad med en röd prick. Berghällarna som
framkom i schakten är gråmarkerade. Skala 1:1 000.

OMRÅDE C

Område C låg inom fastigheten Garvaren 13, i den sydöstra delen av
planområdet. I samband med upprättandet av undersökningsplanen ingick
även fastigheten Garvaren 11 i område C, men innan utredningen startade
beslutade sig fastighetsägaren för att inte deltaga i byggnationsplanerna,
åtminstone inte initialt. Sammanlagt grävdes nio schakt (schakt 1-9) inom
område C. Schakten var 1,2 meter breda och 0,3-0,5 meter djupa.
Schakt 1

Schaktet grävdes i den nordvästra delen av område C. Schaktet var 44
meter långt och nord-sydligt orienterat. Från schaktets norra begränsning
och ca 19 meter söderut, fanns enbart makadam och sten. I resten av
schaktet fanns ett stort antal stenar ovan den grågula sandiga undergrunden. Inga arkeologiska lämningar påträffades i schaktet.
Schakt 2

Schakt 2 grävdes i den sydvästra delen av område C. Schaktet var ca 20
meter långt och närmast nordväst-sydostligt orienterat. I den norra delen av
schaktet fanns en berghäll strax under markytan. Berghällen förekom även
sporadiskt i resten av schaktet. Hällen var delvis täckt av ett sandinblandat
humöst lager, vilket emellanåt var närmast svart och torvaktigt. Det
humösa lagret kan vara en äldre växthorisont. Inga arkeologiska lämningar
framkom i schaktet, och inga hällristningar kunde iakttagas på berghällen.
ÖSTERLENARKEOLOGI | RAPPORT 2016:19

Figur 9. Schakt 2 i den södra delen av område
C. Foto mot sydost. Foto: Lars Jönsson,
Österlenarkeologi.
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Schakt 3

Detta schakt grävdes i den norra delen av område C, mellan 38-46 meter
öster om schakt 1. Schaktet var 33 meter långt och närmast nordostsydvästligt orienterat. I den södra delen av schaktet framkom ett drygt fyra
meter stort parti av en berghäll. I övrigt utgjordes det naturliga underlaget
av gul sand. Inga arkeologiska lämningar framkom i schaktet, och inga
hällristningar kunde iakttagas på berghällen.
Schakt 4

Figur 10. Schakt 4 i den centrala delen av
område C. Foto mot norr. Foto: Lars Jönsson,
Österlenarkeologi.

Schaktet grävdes i den centrala delen av område C. Schaktets norra
begränsning låg drygt nio meter söder om schakt 3:s södra begränsning.
Schaktet var ca 79 meter långt och närmast nord-sydligt orienterat. Från
schaktets norra begränsning och ca 22 meter söderut framkom en relativt
plan berghäll med en svagt nordlig lutning. På hällen fanns en prickhuggen
yta, dvs. en hällristning (se nedan).
Från den norra berghällen och 19 meter söderut fanns sand och ett
sandinblandat humöst lager, vilket emellanåt var närmast svart och
torvaktigt. Det humösa lagret kan vara en äldre växthorisont som delvis
täcker hällen. Därefter framkom berghällen igen i en sträcka av 20 meter.
Söder om den södra berghällen utgjordes det naturliga underlaget av grå
sand. I den södra delen av schaktet, mellan 0-9 meter från schaktets södra
begräsning, fanns endast utfyllnadsmaterial i form av sten, grus och lera.
Förutom den prickhuggna ytan i den norra delen av schaktet framkom
inga andra arkeologiska lämningar i schaktet. I det sandinblandade,
närmast torvaktiga lagret, söder om den norra berghällen med hällristningen, framkom som lösfynd ett mindre flintavslag av senonflinta (fnr.
32 668:1) och en förmodad knacksten (fnr. 32 668:2).
A1 - Hällristning

På en berghäll, ca 22 meter från schaktets norra begränsning, framkom en
prickhuggen yta, dvs. en hällristning (A1). Denna är ca 0,8 x 0,4-0,5 meter
stor, och synbarligen orienterad i nordost-sydvästlig riktning. Det verkade
som att den prickhuggna ytan fortsatte in i schaktkanten, mot nordost, men
med avtagande intensitet. Hällristningen är belägen på en svagt sluttande
häll mot norr. I den prickhuggna ytan kunde även anas en skålgrop och
eventuellt en ringfigur runt denna.

Figur 11. En prickhuggen yta, dvs. hällristning
(A1) i den norra delen av schakt 4. Foto mot
norr. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Figur 12. En prickhuggen yta, dvs. hällristning (A1) i den norra delen av schakt 4.
Foto mot söder. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Figur 13. Berghäll i den norra delen av schakt 5. Foto mot söder. Foto: Lars Jönsson,
Österlenarkeologi.

Schakt 5

Schakt 5 grävdes i den centrala delen av område C, mellan 32-39 meter
öster om schakt 4. Schaktet var ca 36 meter långt, och nord-sydligt
orienterat. I den norra delen av schaktet, 0-4 meter från schaktets norra
begränsning, fanns svartgrå sand. Därefter, ca 4-13 meter från schaktets
norra begränsning, framkom en berghäll som delvis även är en del av berg
i dagen. Söder om berghällen fanns ett brunt kompakt torvaktigt lager.
Detta sträckte sig fram till nästa berghäll i den södra delen av schaktet.
Denna berghäll sträckte sig från den södra schaktbegränsningen och 11
meter norrut. Inga arkeologiska lämningar framkom i schaktet, och inga
hällristningar kunde iakttagas på berghällarna.

Figur 14. Berghäll i den södra delen av
schakt 5. Foto mot söder. Foto: Lars
Jönsson, Österlenarkeologi.

Schakt 6

Detta schakt grävdes i den södra delen av område C. Schaktets norra
begränsning låg drygt åtta meter söder om schakt 5:s södra begränsning.
Schaktet var ca 28 meter långt och nord-sydligt orienterat. I den norra
delen av schaktet, 0-14 meter från schaktets norra begränsning, fanns en
berghäll. Söder om berghällen fanns ett brunsvart, något torvigt lager.
Under det torviga lagret kunde man stundtals skönja berghällen, och på ett
ställe stack hällen upp markant. I den södra delen av schaktet, mellan 0-7
meter från schaktets södra begräsning, fanns endast utfyllnadsmaterial i
form av sten, lera och sand. Inga arkeologiska lämningar framkom i
schaktet, och inga hällristningar kunde iakttagas på berghällarna.
Schakt 7 och 8

Schakten grävdes i den östra delen av område C, ca 22 meter öster om
schakt 5 och 6. Schakt 7 var 32 meter långt, medan schakt 8 var 14 meter
långt. I schakten fanns endast utfyllnadsmaterial i form av sten, lera och
mörkgrå sand.
Schakt 9

Detta schakt grävdes i den sydvästra delen av område C, strax öster om
infarten till Skansenområdet. Schaktet, vilket grävdes på platsen för berg i
dagen, var endast ca 5x6 meter stort. I schaktet fanns endast fortsättningen
på berget i dagen. Inga hällristningar kunde iakttagas på berghällen.
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Figur 15. Berghäll i den norra delen av
schakt 6. Foto mot söder. Foto: Lars
Jönsson, Österlenarkeologi.

13

Figur 16. Översikt på schakten (S10-11)
inom område A på Skansenområdet. I
schakt 10 fanns två härdar, två stolphål
och en grop. Skala 1: 400.

OMRÅDE A

Område A låg inom fastigheten Simrishamn 3:1, i den nordvästra delen av
planområdet. Sammanlagt grävdes två schakt (schakt 10 och 11) inom
område C. Schakten var 1,2 meter breda och 0,3-0,5 meter djupa.
Schakt 10

Schaktet var 31 meter långt och nordväst-sydostligt orienterat. Underlaget
i schaktet utgjordes av grågul sand med inslag av en del sten. I schaktet
påträffade två härdar, två stolphål och en grop.
A2 – Grop

Gropen framkom ca tre meter från schaktets norra begränsning. Den var ca
0,90x0,80 meter stor och ca 0,10 meter djup. Gropen fortsatte in i den östra
schaktkanten. I fyllningen, vilken utgjordes av ljusgrå humös sand, fanns
en tegelskärva. Mycket tyder på att gropen är medeltida eller senare, men
teglet kan även ha hamnat sekundärt i gropen.
A3 - Härd

Omkring 14 meter från schaktets norra begränsning framkom en härd.
Denna var ca 0,70 x 0,50 meter stor. Härden fortsatte utanför schaktets
västra kant. Härden bestod av sotig humös sand med inslag av skörbränd
sten och träkol.

Figur 17. Schakt 10 inom område A. Foto
mot
norr.
Foto:
Lars
Jönsson,
Österlenarkeologi.

Figur 18. En härd (A3) i den centrala
delen av schakt 10. Foto mot väster.
Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Figur 19. En härd (A6) i den södra delen av schakt 10. Foto mot norr. Foto: Lars
Jönsson, Österlenarkeologi.

A4 och A5 - Stolphål

Mellan 4-5 meter norr om en härd (A6) fanns två stolphål. Det norra
stolphålet (A4) var 0,30 meter i diameter och 0,16 meter djupt. Fyllningen
utgjordes av mörkbrun humös sand med småsten. Det andra stolphålet
(A5) var 0,30 meter i diameter och 0,12 meter djupt. Fyllningen bestod av
ljusgrå humös sand.

Figur 20. Två stolphål i den södra delen
av schakt 10. Till vänster A5 och till
höger A4. Skala 1:20

A6 - Härd

Denna härd framkom ca fem meter från schaktets södra begränsning.
Härden var ca 0,70 x 0,60 meter stor. Den fortsatte utanför schaktets östra
begränsning. Härden utgjordes av svartgrå humös sotig sand med inslag av
träkol och skörbränd sten.
Schakt 11

Även detta schakt var 31 meter långt och nordväst-sydostligt orienterat.
Underlaget utgjordes av grågul sand med mycket sten i botten. I schaktet
fanns två recenta diken eller nedgrävningar. Den ena diket låg ca tio meter
från schaktets södra begränsning, medan det andra diket påträffades ca sex
meter schaktets södra begränsning. Båda dikena var ca 0,9 meter breda och
fyllda med sten och grå sandig humus. I fyllningarna fanns även modernt
fönsterglas, tegel, spik och recent förslaggat material.
FYNDMATERIAL

I ett sandinblandat, närmast torvaktiga lager i den centrala delen av schakt
4 i område C påträffades som lösfynd ett mindre flintavslag av senonflinta
(fnr. 32 668:1) och en förmodad knacksten (fnr. 32 668:2). Lagret fanns
söder om den norra berghällen med hällristningen (A1).

Figur 21. En knacksten (fnr. 32 668:2)
funnen som lösfynd i ett lager söder om
hällristningen i schakt 4 i område C.
Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.

Figur 22. Ett flintavslag (fnr. 32 668:1)
funnen som lösfynd i ett lager söder om
hällristningen i schakt 4 i område C.
Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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TOLKNING

Fornlämningsbilden i närområdet visade att förutsättningarna för att finna
under mark dolda arkeologiska lämningar var goda. I planområdets
närområde finns framför allt hällristningar, men även uppgifter om
gravhögar. Inom planområdet grävdes elva schakt. Schakt 10–11 grävdes
inom område A, i den nordvästra delen av planområdet, medan schakt 1–9
grävdes inom område C, i den södra delen av planområdet.
I schakt 10 inom område A påträffades boplatslämningar i form av två
härdar, två stolphål och en grop. Inga daterande föremål framkom i
anslutning till anläggningarna. Omkring 600 meter väster om område A
finns uppgifter om en eller flera gravhögar (RAÄ Simrishamn 38:1).
Drygt 300 meter sydväst om område A finns uppgifter om ytterligare en
eller flera gravhögar (RAÄ Simrishamn 39:1). Kanske tillhör de
arkeologiska lämningar i område A en perifer del av en boplats, som
möjligtvis kan ha legat i det väster om belägna bostadsområdet Bruket (kv.
Tegelbruket och kv. Stenen). Närheten till gravhögarna och den i område
C påträffade hällristningen gör en datering av boplatslämningarna till
bronsålder plausibel.
I den norra delen av schakt 4 i område C framkom en prickhuggen yta,
dvs. en hällristning på en berghäll strax under markytan. Hällristningen är
ca 0,8 x 0,4–0,5 meter stor, och orienterad i närmast i nordost-sydvästlig
riktning. Mycket tyder på att den prickhuggna ytan fortsatte in i
schaktkanten, men med avtagande intensitet. Hällristningen är belägen på
en svagt sluttande häll mot norr. I den prickhuggna ytan kunde även anas
en skålgrop och eventuellt en ringfigur runt denna. För att kunna tolka
hällristningarna krävs dock en närmare analys.
I ett sandinblandat, närmast torvaktiga lager söder om berghällen med
hällristningen påträffades ett mindre flintavslag av senonflinta och en
förmodad knacksten. Möjligtvis har knackstenen använts för att hugga
fram den närbelägna prickhuggna ytan, dvs. hällristningen.

Utvärdering och förslag till fortsatta åtgärder
Härdarna, stolphålen och gropen inom område A, i den nordvästra delen av
planområdet, kan möjligtvis tillhöra en perifer del av en boplats. Denna
kan ha legat mellan markområdena (Rafthögarna och Bonnhögsåker) med
de potentiella gravhögarna och den i område C påträffade hällristningen.
Detta gör en datering av boplatslämningarna till bronsålder plausibel. Det
ska dock poängteras att anläggningarna i nuläget är odaterade.
För att placera boplatslämningarna i sin rätta kontext är det därför
nödvändigt med en förundersökning. Syftet med denna bör vara att datera
och avgränsa den potentiella boplatsen. I härdarna finns träkol som vid en
eventuell förundersökning kan användas för att 14C-datera dessa.
Den prickhuggna ytan, dvs. hällristningen i den norra delen av schakt 4
i område C, framkom i ett område med mycket berg i dagen. I den södra
delen av planområdet, i område D, finns dessutom en hällristning i form av
en skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1). Omedelbart söder om planområdet
finns hällristningar i form av två ramfigurer (RAÄ Simrishamn 29:1). Den
påträffade hällristningen är således en naturlig fortsättning norrut på
tidigare kända hällristningar i det söder om belägna Skansens naturreservat
(se Fornlämningsmiljö). Och ytterligare ca 1 km söderut finns
Horsahallens hällristningsområde, med hällristningslokalerna Jungfrukullen, Yxornas häll och Stenkilsristningen (Skoglund 2016, s. 48ff, Svensson
2011, s. 8ff).
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Figur 23. Översikt på schakten (S1-11) inom Skansenområdet fastigheterna Garvaren 3 m fl. Schakten är markerade med
blå heldragna linjer. De föreslagna ytorna som bör gå vidare till förundersökning är markerade med röda heldragna linjer.
Underlag: Fastighetskartan. Skala 1:2 500.

Mycket tyder på att hällristningen i den norra delen av schakt 4 i
område C fortsatte utanför utredningsschaktet, men med avtagande
intensitet. I den prickhuggna ytan kunde även anas en skålgrop och
eventuellt en ringfigur runt denna. För att kunna tolka hällristningen/-arna
krävs dock en närmare analys.
Då hällristningen sannolikt fortsätter utanför schaktet samt att det
troligtvis finns ytterligare hällristningar i området, är det således
nödvändigt med en förundersökning. Syftet med denna bör vara att
avgränsa hällristningslokalen och att dokumentera och analysera de
framkomna hällristningarna. Enligt uppgift har dessutom en undersökning
av de idag synliga berghällarna inte utförts tidigare. En dylik undersökning
är således nödvändig innan marken kan tas i anspråk för byggnation.
FÖRESLAGNA YTOR TILL FÖRUNDERSÖKNING

För att avgränsa boplatslämningarna i den nordvästra delen av planområdet
(område A) bör en ca 1 800 m2 stor yta förundersökas (se figur 23). För att
avgränsa den nyupptäckta hällristningslokalen och för att undersöka de
idag synliga berghällarna (berg i dagen) bör två ytor förundersökas i den
södra delen av planområdet (område C). Dels bör en ca 1 000 m2 stor yta i
den sydvästra delen av området (schakt 2 och 9) förundersökas, och dels
bör en ca 4 000 m2 stor yta i den centrala delen av området (schakt 3–6)
förundersökas (se figur 23).
ÖSTERLENARKEOLOGI | RAPPORT 2016:19
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Projektorganisation och kvalitetssäkring
Den arkeologiska utredningen inom Skansenområdet, fastigheten Garvaren
3 m fl bedrevs av Österlenarkeologi med Lars Jönsson som ansvarig.
Lars Jönsson var projektledare och ansvarade för projektets
genomförande och vetenskapliga kvalitet, samt kontakter med Länsstyrelse
och uppdragsgivare. Han ansvarade även för rapportarbetet.
Mätingenjör Mia Persson på Samhällbyggnadsförvaltningen i
Simrishamns kommun utförde inmätningen av schakten med RTK/GPS.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer .................................................... 431-13783-2016
Österlenarkeologis diarienummer ...................................................... ÖA 160013
Arkivnummer ................................................................................... ÖA 160013
Län ........................................................................................................ Skåne
Kommun ........................................................................................ Simrishamn
Socken ................................................................................... Simrishamns stad
Fastighet ......................................................... Garvaren 13 och Simrishamn 3:1
RAÄ-nummer ....................................................................................................
Ekonomiska kartans blad ........................................................... 2E1a NÖ (RT90)
Koordinatsystem ...................................................................... SWEREF 99 13 30
N koordinat .......................................................................................... 6156425
E koordinat ............................................................................................. 459254
M ö.h. ........................................................................................................ 5-10
Fältarbetstid .................................................................. 2016-10-05-2016-10-11
Antal arbetsdagar fält ....................................................................................... 4
Antal arkeologtimmar fält .............................................................................. 32
Exploateringsyta ............................................................................... 30 000 m2
Undersökt yta .................................................................................... 20 000 m2
Platschef ...................................................................................... Lars Jönsson
Personal ....................................................................................... Lars Jönsson
Inmätningar ................................................... Mia Persson, Simrishamns kommun
Antikvarisk expertis .......... Docent i arkeologi Peter Skoglund, Göteborgs Universitet
....................... och arkeolog Ann-Louise Svensson, Asmiroca Kulturarvsupplevelser
Uppdragsgivare ............................................................... Simrishamns kommun
LUHMnr: ................................................................................................ 32 668
Fynd: ........................................................................... 1 flintavslag, 1 knacksten
Dokumentationsmaterial: ............ Shp-filer, minnesanteckningar samt digitala foton
Beräknade kostnader, arkeologi .......................................................... 91 700 kr
Faktiska kostnader, arkeologi .............................................................. 68 700 kr
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Österlenarkeologi
Rapporter 2016
1. Glemminge 39:6. Husbyggnation. RAÄ Glemminge 38:1, Glemminge socken i Ystads
kommun, Skåne län. FU år 2015. Lars Jönsson.
2. Tjustorp 156:6. VA-utbyggnad. RAÄ Smedstorp 64:1, Smedstorps socken i Tomelilla
kommun, Skåne län. FU år 2015. Lars Jönsson
3. Ystads stad. Ledningsschakt. RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun, Skåne län. FU
år 2015. Lars Jönsson.
4. Kv. Erik 30, Ystad. Miljöteknisk undersökning. RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads
kommun, Skåne län. FU år 2016. Lars Jönsson
5. Simrishamn 2:32–Brunnsgatan och Östergatan. Dagvattenbrunnar. RAÄ Simrishamn 25:1,
Simrishamns stad i Simrishamns kommun, Skåne län. Undersökning år 2016. Lars Jönsson.
6. Simrishamn 2:42–Strömmens Strädde. VA-ledning och dagvattenbrunnar. RAÄ Simrishamn
25:1, Simrishamns stad i Simrishamns kommun, Skåne län. Undersökning år 2016. Lars
Jönsson.
7. Norr om Vallby. VA-arbeten. RAÄ Vallby 39:1, 62:1 och 63:1, Vallby socken i Simrishamns
kommun, Skåne län. FU år 2016. Lars Jönsson.
8. Flintebro 1 m fl, Skurup. Inför detaljplan. RAÄ Skurup 55:1, Skurups socken i Skurups
kommun, Skåne län. AU år 2016. Lars Jönsson.
9. GC-väg längs väg 9 mellan Ravlunda och Kivik. Gång- och cykelväg. Ravlunda och Vitaby
socknar i Simrishamns kommun, Skåne län. AU, steg 1 år 2016. Lars Jönsson.
10. Brösarp 74:16. Markarbeten. RAÄ Brösarp 125:1, Brösarps socken i Tomelilla kommun,
Skåne län. Undersökning år 2016. Lars Jönsson.
11. Fiskaregatan, Simrishamn. Fjärrvärme. RAÄ Simrishamn 25:1, Simrishamns stad i
Simrishamns kommun, Skåne län. Undersökning år 2016. Lars Jönsson.
12. Brantevik 36:2, 36:4 och Brantevik 36:99. Detaljplan. Simris socken i Simrishamns
kommun, Skåne län. AU år 2016. Lars Jönsson.
13. Lilla Isie och Västra Torps bytomter. RAÄ Lilla Isie 38:1, 43:1 och 44:1. Lilla Isie socken i
Trelleborgs kommun, Skåne län. FU år 2015-2016. Lars Jönsson
14. Hagestad 44:75 m fl. Nedläggning av markkabel. RAÄ Löderup 4:1, 15:1. 23:1 och 103:1-2,
Löderups socken i Ystads kommun, Skåne län. Undersökning år 2016. Lars Jönsson.
15. Brösarp 12:156, Brösarps bytomt. Nybyggnation. RAÄ Brösarp 125:1, Brösarps socken i
Tomelilla kommun, Skåne län. Avgränsande FU år 2016. Lars Jönsson.
16. Fastigheten Erik 30, Ystad. Miljösanering. RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun,
Skåne län. Undersökning år 2016.
17. Fastigheten Massakos 5 och Simrishamn 2:24 – Lilla Norregatan, Simrishamn. Fjärrvärme.
RAÄ Simrishamn 25:1, Simrishamns stad i Simrishamns kommun, Skåne län. Undersökning år
2016. Lars Jönsson.
18. Järrestad 95:1 m fl. VA-ledning. Gladsax och Järrestad socknar i Simrishamns kommun,
Skåne län. AU år 2016. Lars Jönsson.
19. Skansenområdet, fastigheterna Garvaren 3 m fl, Simrishamn. Inför detaljplan. Simrishamns
stad, Simrishamns kommun, Skåne län AU år 2016. Lars Jönsson.
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Kontaktperson

Kulturmiljöenheten
Rickard Lindberg
010-2241683
rickard.m.lindberg@lansstyrelsen.se

Dnr 431-3663-2017

Simrishamns kommun
c/o Samhällsbyggnadsförvaltningen
272 80 SIMRISHAMN
linda.a.larsson@simrishamn.se
Österlenarkeologi
Bellevuevägen 13A
271 32 Ystad
info@osterlenarkeologi.se

Beslut om arkeologisk förundersökning inför byggnation inom
fastigheten Garvaren 13, fornlämning, med tillfällig arbetsidentitet
ÖA160013, Simrishamns kommun, Skåne län
Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 §
kulturmiljölagen (1988:95) ska genomföras inom ovan rubricerade fastighet och
fornlämning.
Detta beslut gäller under en tid av två år från det att det vunnit laga kraft.

Beslut om företagarens kostnadsansvar enligt 2 kap. 14 § första
stycket kulturmiljölagen (1988:950).
Redogörelse för ärendet

Simrishamns kommun planerar att bebygga det så kallade Skansenområdet i
Simrishamn. Inför detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning och vid
utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (Område A och C). Inom
delar av Område A påträffades boplatslämningar i form av stolphål, gropar och
härdar. Inom det nu aktuella förundersökningsområdet, Område C, påträffades
hällristningar i form av en prickhuggen yta samt möjligen en skålgrop och en
ringfigur. Hällristningslokalen är inte till fullo avgränsad och det kan finnas
ytterligare hällristningar inom förundersökningsområdet.
Förundersökningsområdet är ca 4 000 m2, för mer exakt lokalisering se bilaga.
Motivering till beslutet

Trakten är mycket fornlämningsrik med lämningar från samtliga perioder i form av
förhistoriska boplatser, gravar och hällristningar. I det direkta närområdet finns ett
antal hällristningar i form av både skålgropar och figurristningar, exempelvis
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00

010-224 11 10

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00

010-224 11 02
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Simrishamn 2:1, 29:1 och 30:1. De nypåträffade hällristningarna ska därför ses som
en del av ett större komplex med ristningar som fortsätter mot söder och Skansens
naturreservat.
Syftet med förundersökningen är att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att
hällristningslokalen kan skyddas och bevaras samt att Simrishamns kommun kan
planera sin vidare exploatering av området.
Kostnad

Kostnaden för den arkeologiska förundersökningen beräknats till 99 260
kronor exklusive moms i 2017 års taxa. En särredovisning för samtliga
utgiftsposter återfinns i undersökningsplanen (se bilaga).
Kostnaden ska betalas av Simrishamns kommun som har accepterat kostnaden.
Simrishamns kommun ska fullgöra sitt kostnadsansvar genom betalning till
Österlenarkeologi.
Tillståndet gäller enligt 2 kap 13 § kulturmiljölagen med följande villkor:



Simrishamns kommun ska säkerställa att undersökningsområdet är tillgängligt
och att undersökaren har tillträde till området.



Kontakt bör snarast tas med Österlenarkeologi för att träffa avtal utifrån de
förutsättningar som anges i detta beslut och beslutet om tilldelning.

Upplysningar till företagaren

När den arkeologiska förundersökningen är avslutad kommer Länsstyrelsen att göra
en bedömning av resultatet och därefter underrätta Simrishamns kommun angående
ärendets fortsatta hantering.
Detta beslut är enligt 2 kap kulturmiljölagen - fornlämningar. Behövs tillstånd enligt
någon annan lag får Ni söka detta särskilt.

Beslutet om tilldelning av arkeologisk undersökning enligt 2
kap. 13 § tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950)
Val av undersökare

Länsstyrelsen har tilldelat Österlenarkeologi att utföra den arkeologiska
förundersökningen i enlighet med bilagda förfrågningsunderlag och
undersökningsplan - se bilaga. Enligt Länsstyrelsens uppfattning uppfyller

BESLUT
2017-03-23

3(5)
Dnr 431-3663-2017

Österlenarkeologi de nödvändiga krav på lämplighet och kompetens som krävs för
detta uppdrag. Förundersökningen ska genomföras som ett samarbete mellan
Österlenarkeologi och Botark, med Österlenarkeologi som huvudman och Botark
som underkonsult. Botark ska fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av
hällristningarna.
Österlenarkeologi ska fakturera Simrishamns kommun sina upparbetade kostnader.
Villkor för undersökande institution



Österlenarkeologi ska omgående ta kontakt med sökande för planering av
arbetet.



Österlenarkeologi ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen sådana
omständigheter som ändrar förutsättningen eller påverkar de villkoren som
anges i förfrågningsunderlaget.



Rapporteringen ska vara begriplig även för tredje part. Detta gäller särskilt
slutredovisningen och rapportens sammanfattning som ska vara fullt tillgänglig
även för läsare som inte är arkeologer eller har kännedom om den
arkeologiska processen.

Upplysningar
Beslut om arkeologisk förundersökning, företagarens kostnadsansvar och beslut om
tilldelning kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö. Närmare råd om hur det
går till finns nedan.
Detta beslut har fattats av kulturmiljödirektör Mats Riddersporre. I den slutliga
handläggningen har även antikvarie Rickard Lindberg deltagit som föredragande.
Beslutet är bekräftat digitalt och saknar därför underskrift.
Mats Riddersporre
Rickard Lindberg
Bilagor
(2 st)

Förfrågningsunderlag
Undersökningsplan
Kopia till:

Riksantikvarieämbetet
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HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ.
Om Ni inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan Ni skriftligen överklaga
beslutet hos Förvaltningsrätten i Malmö. Observera att överklagan ska
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö. Det går
även att skicka in överklagandet via e-post till skane@lansstyrelsen.se.
Länsstyrelsen ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare till förvaltningsrätten.
Tiden för överklagande

Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I överklagande kan Ni be om att få ytterligare tid till att utveckla Era
synpunkter och skälen för överklagandet. Sedan är det förvaltningsrätten som
beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Är klaganden part som företräder det allmänna (till exempel en kommun eller annan
myndighet) ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från
beslutsdatum.
Överklagande ska innehålla:

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur Ni vill att beslutet ska ändras
 varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om Ni inte tidigare lämnat dem:
 adress
 telefonnummer
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka
handlingar till Er
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stödjer Er uppfattning så bör Ni
skicka med detta.
Ombud

Ni har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt från Er i original samt uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar

Behöver Ni veta mer om hur Ni ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefon 010-224 10 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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GRUNDUPPGIFTER TILL RIKSANTIKVARIEÄMBETET
Socken

Simrishamn

Kommun

Simrishamn

Fastighetsbeteckning

Garvaren 13

Raä nr

ÖA160013

Fornlämningstyp

Hällristning

Datering

Förhistoria

Omfattning

Delundersökning

Typ av företag

Kommun

Typ av exploatering

Byggnation

Kostnader

99 260 kr
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Österlenarkeologi
Bellevuevägen 13A
271 32 Ystad
info@osterlenarkeologi.se

Kontaktperson

Kulturmiljöenheten
Rickard Lindberg
010-2241683
rickard.m.lindberg@lansstyrelsen.se

Angående arkeologisk förundersökning inför byggnation av
ställverk inom fastigheten Garvaren 13, fornlämning med tillfällig
arbetsidentitet ÖA160013, Simrishamns kommun, Skåne län

Inledning

Länsstyrelsen Skåne inbjuder er att lämna förslag till undersökningsplan med
kostnadsberäkning för arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 § KML inom
ovan rubricerade fastighet och fornlämning.

Beskrivning av undersökningen
Arbetsföretaget och undersökningsområdet

Simrishamns kommun planerar att bebygga det så kallade Skansenområdet i
Simrishamn. Inför detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning och vid
utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (Område A och C). Inom
delar av Område A påträffades boplatslämningar i form av stolphål, gropar och
härdar. Inom det nu aktuella förundersökningsområdet, Område C, påträffades
hällristningar i form av en prickhuggen yta samt möjligen en skålgrop och en
ringfigur. Hällristningslokalen är inte till fullo avgränsad och det kan finnas
ytterligare hällristningar inom förundersökningsområdet. I närområdet finns ett
antal hällristningar i form av både skålgropar och figurristningar, exempelvis
Simrishamn 2:1, 29:1 och 30:1. De nypåträffade hällristningarna ska därför ses som
en del av ett större komplex med ristningar.
Förundersökningsområdet är ca 5 000 m2, för mer exakt lokalisering se bilaga.
Området ska återställas om ingen annan överenskommelse sker mellan
Länsstyrelsen, sökande och er.

Postadress
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205 15 Malmö

Kungsgatan 13
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291 86 Kristianstad
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010-224 11 02
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Syfte

Syftet med förundersökningen är att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att
hällristningslokalen kan skyddas och bevaras samt att Simrishamns kommun kan
planera sin vidare exploatering av området. För att länsstyrelsen ska kunna bedöma
storleken på fornlämningsområdet måste kunskapen om hällristningarna fördjupas
och undersökningen har som mål att klargöra dess omfattning, innehåll, datering och
kunskapspotential.
Länsstyrelsen önskar att förundersökningen genomförs som ett samarbete mellan
Österlenarkeologi och Botark, med Österlenarkeologi som huvudman och Botark
som underkonsult. Botark ska fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av
hällristningarna.
Ambitionsnivå och mål

Ambitionsnivån i detta ärende ska anpassas till behovet av ett fullgott
beslutsunderlag för Länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet enligt 2 kapitlet
kulturmiljölagen (1988:950 - KML) men också för sökandes fortsatta planering.
Utvärdering av förundersökningen

Den som genomför den arkeologiska förundersökningen ska göra en noggrann
analys, tolkning och utvärdering av förundersökningens resultat för att klargöra om,
var och varför det krävs fortsatta arkeologiska undersökningar. Detta ska redovisas i
ett ”förslag till fortsatta åtgärder”. Där ska bl.a. redovisas de föreslagna
undersökningsytornas storlek (karta och m2) och innehåll.
Kunskapspotentialen hos de påvisade fornlämningarna med en tydlig koppling till
det aktuella kunskapsläget ska också redovisas.
Det är således av största vikt att Ni som undersökare så tydligt som möjligt
motiverar de eventuella fortsatta åtgärder, som krävs innan området kan tas i
anspråk.
Fynd

Eventuella fynd ska hanteras och förvaras så att de skyddas från förlust och stöld
samt mekanisk och kemisk nedbrytning. Fynden ska efter eventuell selektion och
konservering lämnas till det museum som Riksantikvarieämbetet anvisar. Fynden ska
vid överlämnandet vara beskrivna, ordnade och digitalt registrerade. För fyndmaterialet gäller anvisningarna i Riksantikvarieämbetets Vägledning för tillämpning av
kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13 §§).
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Slutredovisning av fältarbetet

Senast en vecka efter slutfört fältarbete ska konstaterade lämningar redovisas till
Riksantikvarieämbetet på FMIS webbformulär och därefter ska de preliminära resultaten redovisas till Länsstyrelsen med fullgott kartmaterial där förslaget på
fornlämningsområdet är tydligt markerat samt åtgärdsförslag.
Rapportering

Undersökningens resultat ska redovisas skriftligt i en basrapport. Rapporten ska
anpassas efter förundersökningsresultatet och vid ett magert resultat ska endast en
enklare rapport sammanställas.
Basrapporten ska omfatta fullgoda kartor, skalenliga planer och beskrivningar,
redovisning av metoder och genomförande, grundläggande arkeologiska tolkningar
och en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen. Om inte all
dokumentation redovisas ska det av rapporten framgå hur urvalet gjorts (t ex urval
av planer och sektioner). Analysresultat ska redovisas i rapporten.
Rapporten ska inledas med en kort sammanfattning av resultatet. Sammanfattningen
ska vara fullt tillgänglig även för läsare som inte är arkeologer eller har kännedom
om den arkeologiska processen.
Rapporten ska skickas till Länsstyrelsen för godkännande (till handläggare). I
samband med detta ska även en preliminär kostnadsredovisning lämnas. Om den
inte är komplett ska det redovisas vilka kostnader som saknas.
För rapporteringen i övrigt gäller anvisningarna i Riksantikvarieämbetets Vägledning
för tillämpning av kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi (2 kap, 10-13 §§).
Ett villkor för att kunna tilldelas en undersökning är att dokumentationsmaterialet
och rapporteringen ska kunna publiceras med CC BY-licens som möjliggör återanvändning och spridning (16 § och 17 § KRFS 2015:1). Undersökaren ska i
undersökningsplanen lämna sitt samtycke till detta.
Distribution

Basrapporten ska sändas till Länsstyrelsen. Ett arkivbeständigt exemplar ska sändas
vardera till Riksantikvarieämbetet och det offentliga arkivet. Riksantikvarieämbetet
ska ha ytterligare ett arkivbeständigt exemplar i de fall det finns fynd som ska
fyndfördelas. Dessutom ska en pdf laddas upp det öppna arkivet Samla på
Riksantikvarieämbetets webbplats (se avsnitt 8.1.6 Att leverera till
Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla). SHMM ska ha ett exemplar av
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basrapporter från undersökningar där mynt påträffats. Därtill ska sökanden,
eventuellt kommunalt museum samt Historiska museet i Lund ha ett exemplar
vardera. Slutligen ska basdokumentationen i pdf-format skicka till Länsstyrelsen
(skane@lansstyrelsen.se) och Regionmuseet Kristianstad
(registrator@regionmuseet.se).
Urval av dokumentationsmaterial för analogt arkiv ska redovisas i rapporten.
Tidpunkter

Datum för inlämnande av undersökningsplan: 2017-03-17.
Undersökningen ska genomföras efter överenskommelse med sökanden tidigast
efter att beslutet vunnit laga kraft och fältarbetet ska vara avslutat senast två år
därefter.
Manus för godkännande av rapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast sex
månader efter avslutat fältarbete. Om inte Länsstyrelsen lämnat synpunkter på
inlämnat rapportmanus inom en månad anses rapporteringen vara godkänd såvida
inte Länsstyrelsen meddelat annat.
Tillsyn och uppföljning

 Länsstyrelsen ska meddelas när fältarbetet påbörjas och avslutas,
meddelandena kan mejlas till skane@lansstyrelsen.se.
 Länsstyrelsen kan komma att göra uppföljning under fältarbetet. Inför
uppföljningsmöten kan underlag behöva sändas till Länsstyrelsen.
Minnesanteckningar förs av undersökaren.
 Länsstyrelsen ska omgående underrättas om större avvikelser och
förändringar i förhållande till förfrågningsunderlag, undersökningsplan eller
beslut.
 Ekonomisk redovisning för undersökningen och den faktiska kostnaden ska
redovisas till Länsstyrelsen i samband med att rapporten lämnas in för
godkännande. Om den inte är komplett ska det redovisas vilka kostnader
som saknas. Den beräknade kostnaden är en beräknad total kostnad och
företagaren ska endast faktureras för den tid som gått åt för undersökningen
inklusive rapportering. Undersökningen ska inte slutfaktureras innan
Länsstyrelsen godkänt den skriftliga rapporteringen.
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 En fullständig ekonomisk redovisning ska lämnas i samband med att den färdiga rapporten skickas till Länsstyrelsen.

Krav på undersökningsplanen
Undersökningsplanen ska redovisa:
en allmän bakgrund (bl.a. exploateringssituationen)
de naturgeografiska förutsättningarna (topografi, etc.)
den aktuella fornlämningssituationen och tidigare utförda undersökningar i området
syfte och målsättningen med förundersökningen
genomförande och metod (fältarbete, rapportarbete)
analyser och fyndstrategi
rapportering och dokumentationsmaterial
tidplan
kvalitetssäkring, organisation och personal
resursfördelning och kostnader
Undersökningsplanen ska innehålla följande administrativa uppgifter:
Undersökare (adress, tfn, e-post):
Er beteckning (dnr el annan):
Ansvarig chef (tfn, e-post):
Projektledare (tfn, e-post):
Eventuell Bitr projektledare (tfn, e-post):
Undersökningsplanen ska vara bekräftad av projektledare och ansvarig chef.
Genomförande

Beskriv hur undersökningen ska genomföras för att kunna uppfylla undersökningens
syfte. Följande ska anges:
 Metod och teknik.
 Dokumentationsmetoder och omfattning.
 Eventuellt differentierade metoder för olika delområden.
Exploateringsområdets, fornlämningsområdenas och förundersökningsytornas
storlek ska anges i m2 alt. ha. Beskrivningen ska även innehålla en beräkning av den
yta eller volym som ni avser att bana av/undersöka angivet i m2 eller m3 samt i
procent av den totala förundersökningsytan/volymen.
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Om metod, teknik eller utrustning som inte anses väl känd och etablerad kommer
att användas ska detta särskilt motiveras.
Beskrivningen ska vara kortfattad.
Analyser

Ange och motivera vilka analyser som planeras. Redovisa principer för insamling och
urval av prover. Det är av stor vikt att analyserna kan kopplas till undersökningens
syfte. Ange också eventuella studier av t ex arkivmaterial.
Fyndstrategi

Undersökningens fyndstrategi ska innehålla en bedömning av förväntat fyndmaterial
och hur insamling, dokumentation, hantering och eventuellt urval/selektion görs
under och efter fälttiden. Här ska framgå hur kostnader för konservering beräknats,
dvs. antal och typ av fynd samt principer för urval/prioritering för konservering.
Fyndstrategin ska ange i vilka moment/arbetsuppgifter konservator medverkar.
Detta gäller även om arbetet utförs av personal inom den egna organisationen. Här
ska även beskrivas hur olika typer av fynd förvaras under tiden fram tills fynden
tillförs museimagasin.
Rapportering och dokumentationsmaterial

Rapporteringens utformning och genomförande ska beskrivas utifrån
förfrågningsunderlagets riktlinjer. Redovisa vilket dokumentationsmaterial som
kommer att upprättas och vad som kommer att levereras till offentligt arkiv.
Tidplan

En tidplan ska upprättas som är uppdelad i förberedelsearbete, fältarbete, eventuell
fyndhantering och rapportering
Kvalitetssäkring

Redogörelsen för er egenkontroll ska innehålla:
 Interna ansvarsförhållanden.
 Hur kontinuerlig uppföljning och dokumentation av prioriteringar och
resursanvändning kommer att genomföras för den aktuella undersökningen.
 Hantering av avvikelse från undersökningsplan.
Organisation

Om en aktuell intresseanmälan har lämnats till Länsstyrelsen kan endast
kompletteringar göras anpassade till den aktuella undersökningen.
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Personal

Endast den personal som är aktuell för uppdraget ska namnges och redovisas i
undersökningsplanen. Det ska också anges om kompetensen för ansvarig personal
även gäller en kompetensprofil som kan uppfyllas vid eventuellt byte av personal.
Kvalifikationer för personal som tidigare inte varit verksam i länet eller kan antas
inte vara känd av länsstyrelsen ska redovisas. Detta kan exempelvis gälla olika
underkonsulter som undersökaren avser att anlita.
Följande uppgifter om personalens kompetens ska redovisas:
Projektledarens/ledarnas särskilda kompetens, relevant för den aktuella
undersökningen. Kan utformas som en specificering av tidigare inlämnade uppgifter.
Rapportansvarig/huvudförfattare ska även anges enligt ovan.
För specialister och särskilt ansvarig personal anges vilken institution eller person
som ska utföra en analys eller fördjupad studie. Detta gäller även arbete som utförs
av personal inom den egna organisationen. För konservatorer redovisas
institutionens/personens kompetens.
Om möjligt redovisas övrig egen och projektanställd personal.
Byte av ansvarig personal ska motiveras och godkännas av Länsstyrelsen.

Kostnadsberäkning
Kostnadsberäkningen ska upprättas i enlighet med nedanstående ordning inklusive
Botarks kostnad. Tabellen får utökas med ytterligare rader för poster där
specificering efterfrågas. Kostnadsberäkningen ska bekräftas av projektledare och
ansvarig chef.
Länsstyrelsen har bedömt att kostnaden för den arkeologiska förundersökningen
kommer understiga 5 prisbasbelopp. Om kostnaden för förundersökningen efter
beräkning överstiger 5 prisbasbelopp ska Länsstyrelsen kontaktas.
Gällande timtaxa

Specificera om taxan varierar för olika personalkategorier.
Beräkning fältarbete

Ange antal timmar i fält och antal personer. Beräkna antal timmar för grävmaskin,
dumper och eventuell grovarbetskraft.
Kostnadsberäkning
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Kostnader ska anges exklusive moms. För varje moment ska tid och kostnader
redovisas. På begäran ska ett mer detaljerat kostnadsunderlag tillställas länsstyrelsen.

tim./antal

Moment
(specificera för olika personalkategorier vid differentierad taxa)
Projektledning/administration
Kart- och arkivstudier
Fältarbete
Rapportering (basdokumentation etc.)
Layout och tryckning (lektör, ritare, mångfaldigande, distribution etc.)
Analyser (typ, antal och kostnad specificeras)
Fyndhantering (omhändertagande, registrering)
Konservering (specificera antal, typ och kostnad)
Underkonsulter (specificera)
Resor och omkostnader (hyrbil, reseersättningar, traktamente, logi)
Hyreskostnader (etablering, totalstation m.m.)
Grävmaskin (ev dumper och transport av grävmaskin)
Etablering (antal dygn, summa)
Övriga kostnader
Summa (avrunda till hundratal kronor)

Förfrågningsunderlaget är bekräftat digitalt och saknar därför underskrift.

Rickard Lindberg
Bilaga

Ansökan
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image001.png
image002.png
Meddelande om resultatet från arkeologisk utredning.pdf
image003.jpg
image004.png

Från: Linda Larsson [mailto:linda.a.larsson@simrishamn.se]
Skickat: den 8 februari 2017 14:52
Till: Lindberg Rickard M
Ämne: VB: Meddelande om resultatet från arkeologisk utredning, dnr 431-13783-2016
Hej Rickard, jag bifogar beställning av fornlämningsområde C. Vi väntar på ert beslut i ärendet.
Hoppas att ni kan hitta det i ert diarium. Som du kan se så skickade jag in det den 5 december
2016.
Med vänlig hälsning
Linda Larsson
Planarkitekt
____________________________________

Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och bygglovsenheten
Tel: 0414-81 92 76
Postadress: 272 80 Simrishamn
Besök: Storgatan 22
Hemsida: www.simrishamn.se
E-post: linda.a.larsson@simrishamn.se
Från: Linda Larsson
Skickat: den 5 december 2016 16:26
Till: 'skane@lansstyrelsen.se' <skane@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Meddelande om resultatet från arkeologisk utredning, dnr 431-13783-2016
Hej,
Vi vill påbörja arbetet med att avgränsa fornlämningsområde för område C, så som definierats av
Österlen Arkeologi, i Länsstyrelsens bifogade resultat av arkeologisk utredning inom
Skansenområdet.
Med vänlig hälsning
Linda Larsson
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Planarkitekt
____________________________________

Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och bygglovsenheten
Tel: 0414-81 92 76
Postadress: 272 80 Simrishamn
Besök: Storgatan 22
Hemsida: www.simrishamn.se
E-post: linda.a.larsson@simrishamn.se
Från: Länsstyrelsen Skåne [mailto:skane@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 11 november 2016 13:01
Till: Linda Larsson <linda.a.larsson@simrishamn.se>
Kopia: info@osterlenarkeologi.se
Ämne: Meddelande om resultatet från arkeologisk utredning, dnr 431-13783-2016
Hej
Meddelandet är hanterat digitalt och saknar underskrift och därför får du meddelandet som ett
bifogat pdf-dokument istället för en utskriven handling. Vill du ha ett utskrivet ex kan du
kontakta undertecknad så skickar jag ett utskrivet meddelande per post.
Med vänliga hälsningar
Rickard Lindberg
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kulturmiljöenheten
010-224 16 83
rickard.m.lindberg@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Skåne
Kungsgatan 13
205 15 MALMÖ
010-224 1000

www.lansstyrelsen.se/skane
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Simrishamns kommun
272 80 SIMRISHAMN
linda.a.larsson@simrishamn.se

Kontaktperson

Kulturmiljöenheten
Rickard Lindberg
010-2241683
rickard.m.lindberg@lansstyrelsen.se

Angående de preliminära resultaten från
arkeologisk utredning inför detaljplan inom
Skansenområdet, fastigheterna Garvaren 3 m fl,
Simrishamns kommun, Skåne län
Utredning

Den av Österlenarkeologi utförda arkeologiska utredningen är avslutad. Syftet var
att klargöra fornlämningssituationen inom området. Ursprungligen var utredningen
uppdelad i fyra delområden, Område A, B, C och D. Område D undantogs från
utredningen inför fältarbetet och här kan en utredning bli aktuell igen vid en
framtida exploatering. Vid fältarbetet framkom uppgifter om det finns stora halter
miljögifter inom Område B och pga. detta utfördes inte någon utredning i den
aktuella ytan.
Resultat

Vid utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (Område A-C). Inom
delar av Område A påträffades boplatslämningar i form av stolphål, gropar och
härdar. Inom Område C påträffades hällristningar i form av en prickhuggen yta samt
möjligen en skålgrop och en ringfigur.
Områdena med fornlämningar har markerats med röda linjer i bifogade handlingar.
Lagskydd

Ovannämnda fornlämningsområden är skyddat genom bestämmelserna i 2 kap
kulturmiljölagen (KML). Det innebär att samtliga ingrepp eller markförändrande
åtgärder inom fornlämningsområdena kräver Länsstyrelsens tillstånd.
Hällristningar har ett högt upplevelsevärde och tillstånd till ingrepp i fornlämning
beviljas vanligen inte för denna typ av lämning. Ett fornlämningsområde, så att
hällristningarna kan skyddas och bevaras, måste därför definieras. Möjligen finns det
ytterligare hällristningar i anslutning till de nu funna och för att kunna definiera ett
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00

010-224 11 10

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00

010-224 11 02
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fornlämningsområde kommer en specialinventering efter hällristningar krävas innan
ett fornlämningsområde kan definieras. Se bilaga inom vilka ytor som ytterligare
hällristningar kan förekomma inom Område C.
Bevarande av fornlämningarna

Kulturmiljölagen är en bevarandelag. Det innebär att påvisade fornlämningar i första
hand ska bevaras. Några markingrepp medges inte utan tillstånd, varken för träd, för
buskar eller dylikt.
I planbeskrivningen under rubriken ”Fornlämningar” ska resultaten från den
arkeologiska utredningen redovisas och det ska framgå att det krävs tillstånd enligt 2
kap. kulturmiljölagen för ingrepp i fornlämningarna.
Fortsatta arkeologiska undersökningar

Om ett långsiktigt bevarande av fornlämningarna inte är möjligt måste de
arkeologiskt dokumenteras, undantaget hällristningarna, se vidare ovan. Detta sker i
två etapper. Först i form av en förundersökning som innebär att ett antal schakt eller
ytor öppnas med grävmaskin för att ta reda på omfattning, bevarandegrad och
framför allt vetenskapligt värde för kvarvarande lämningar. Därefter en arkeologisk
(slut)undersökning där fornlämningarna slutgiltigt dokumenteras och tas bort så att
en önskad utbyggnad kan genomföras.
Vid en förundersökning kan ovan nämnda specialinventering efter ytterligare
hällristningar genomföras, specialinventeringen kan kräva att ytor och schakt
öppnas.
I så fall ska ansökan om att få ta bort påträffade fornlämningar alternativt att
fornlämningsområdet för Område C ska definieras ställas till Länsstyrelsens
Kulturmiljöenhet. Vidare arkeologiska undersökningar kräver vanligen att
detaljplanen för det aktuella området vunnit laga kraft.
För övriga ytor, inklusive Område B, finns inte längre några hinder ur arkeologisk
synpunkt att fortsätta det planerade arbetet.
Meddelandet är hanterat digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Rickard Lindberg
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Redovisning av utförd undersökning enligt 1113 §§ KML
Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Kommun

Landskap

Skåne

Simrishamn

Skåne

Socken

Fastighet/kvarter

Kartblad

Simrishamns stad

Garvaren 13 och Simrishamn 3:1

2E1b (RT 90)

Beslutande länsstyrelse (datum för beslut)

Länsstyrelsens dnr

Beslut enligt KML

Skåne (20160829)

431137832016

Arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11§ KML

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

Typ av undersökning/åtgärd

Fältarbetstid start/slut

ÖA160013

Arkeologisk utredning

20161005  20161011

Undersökande/ansvarig organisation

Projektansvarig

Typ av exploatering

Österlenarkeologi

Lars Jönsson

Uppdragsgivare/exploatör

Antal arbetsdagar

Simrishamns kommun

4

Beräknat

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

Volym (m3)

1000
Undersökt

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

448

Detaljplan inför byggnation
Beräknad rapporttid

Schakt (m)

Timmar, grov

700
Volym (m3)

Schakt (m)

Timmar, grov

353

Berörda RAÄnr, datering och lägesbestämning
Berörda RAÄnr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

ÖA160013
Datering

Bronsålder
Mätmetod

Kommentar kring inmätning

RTK
Skala
Medelfel vid inmätning
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Total faktisk kostnad

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

40

32

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

32

27,5

Objekttabell för lämningstyper
RAÄnr

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)

Osäker position

Ej synlig ovan mark

ÖA160013

Nej

Ja

Lägsta nivå (möh)

Högsta nivå (möh)

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

1

Boplats

Antikvarisk bedömning

Skadestatus

Undersökningsstatus

Aktualiserad bedömning

Fornlämning

Uppgift saknas

Ej undersökt

Antagande

Egenskapsvärde(n)

Beskrivning

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Garvaren 13 samt del av
Simrishamn 3:1. Inom planområdet grävdes elva schakt. I schakt 10, inom fastigheten Simrishamn 3:1, påträffades
boplatslämningar i form av två härdar, två stolphål och en grop.
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

I de båda härdarna fanns träkol som togs upp för eventuellt provtagning och C14datering.
Terräng

Plan gräsbevuxen yta strax intill bostadsområdet Bruket i Simrishamn
Vegetation

Gräsbevuxet

Objekttabell för lämningstyper
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Objekttabell för lämningstyper
RAÄnr

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)

Osäker position

Ej synlig ovan mark

ÖA160013

Nej

Ja

Lägsta nivå (möh)

Högsta nivå (möh)

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

1

Hällbild

Figurtyp

Antikvarisk bedömning

Skadestatus

Undersökningsstatus

Aktualiserad bedömning

Fornlämning

Välbevarad

Ej undersökt

Fornlämningsförklaring

Egenskapsvärde(n)

Obestämbar figur

Beskrivning

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Garvaren 13 samt del av
Simrishamn 3:1. Inom planområdet grävdes elva schakt. I den norra delen av schakt 4, inom fastigheten Garvaren 13,
framkom en prickhuggen yta, dvs. en hällristning på en berghäll strax under markytan. Sannolikt finns det även en skålgrop
och eventuellt en ringfigur runt denna.
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

Två oberoende hällristningsexperter har granskat den prickhuggna ytan, och konstaterat att det är en hällristning. Den är
inte begränsad inom schaktet utan fortsätter öster om schaktet.
Orientering

Sydvästnordost på en nordsluttande berghäll
Terräng

Ängsliknande område med berg i dagen på flera platser
Vegetation

Gräsbevuxet och mycket sly

Referenser

Inget kartmaterial bifogat
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Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Filnamn

Typ

Storlek

Polygoner.cpg

application/octetstream

0.00 Megabyte

Polygoner.dbf

application/octetstream

0.01 Megabyte

Polygoner.idx

application/octetstream

0.00 Megabyte

Polygoner.prj

application/octetstream

0.00 Megabyte

Polygoner.shp

application/octetstream

0.01 Megabyte

Polygoner.shx

application/octetstream

0.00 Megabyte

Punkter.cpg

application/octetstream

0.00 Megabyte

Punkter.dbf

application/octetstream

0.07 Megabyte

Punkter.idx

application/octetstream

0.02 Megabyte

Punkter.prj

application/octetstream

0.00 Megabyte

Punkter.shp

application/octetstream

0.01 Megabyte

Punkter.shx

application/octetstream

0.00 Megabyte

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i södra
Simrishamn har Österlenarkeologi utfört en arkeologisk utredning inom delar av området. I den nordvästra delen av
planområdet (område A), inom fastigheten Simrishamn 3:1, grävdes två schakt. I det västra schaktet (schakt 10), närmast
bostadsområdet Bruket, framkom två härdar, två stolphål och en grop. I den sydöstra delen av planområdet (område C),
inom fastigheten Garvaren 13, grävdes nio schakt. I ett av schakten (schakt 4), centralt på område C, framkom en
prickhuggen yta, dvs. en hällristning. Sannolikt finns det även en skålgrop och eventuellt en ringfigur runt denna. Den
prickhuggna ytan är ca 0,8x0,40,5 meter stor. Det verkar som att prickhuggningen fortsätter mot nordost, in i
schaktkanten, dock inte så intensivt. Prickhuggningen ligger i NNOSSV riktning på en svagt sluttande häll mot norr.
Förslag till fortsatta åtgärder

I schakt 4 inom område C påträffades en prickhuggen yta, dvs. en hällristning. I schakt 10 inom område A framkom
dessutom boplatslämningar i form av två härdar, två stolphål och en grop. Detta innebär att delar av område A och delar av
område C bör gå vidare till arkeologisk förundersökning innan området kan tas i anspråk för byggnation.
Meddelande till FMIS

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 1173
Blankett inskickad av: Lars Jönsson (info@osterlenarkeologi.se) 070306 36 04
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From:
Sent:
To:
Subject:
2017
Attachments:

info@osterlenarkeologi.se
10 Mar 2017 09:16:19 +0100
Lindberg Rickard M
Undersökningsplan Garvaren 13, Skansenområdet, Simrishamn, dnr. 431-3663UP_Garvaren 13_Skansenområdet_Simrishamn.pdf

Hej!
Bifogar en Undersökningsplan rörande arkeologisk förundersökning inom
fastigheten Mejeriet 7, Skansenområdet i Simrishamn, med Ert dnr.
431-3663-2017.
Med vänlig hälsning
Lars
Lars Jönsson
Österlenarkeologi
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Dnr, Länsstyrelsen: ................................................................................... 431‒3663‒2017
Handläggare, Länsstyrelsen: ..................................... Rickard Lindberg, tel: 010-22 41 683
Uppdragsgivare: .............................................................................. Simrishamns kommun
Undersökare: .......................................................................................... Österlenarkeologi
Projektnamn: ..................................................................... Garvaren 13, Skansenområdet
Socken: ................................................................................................... Simrishamns stad
Undersökningstyp: ................................................................. Arkeologisk förundersökning
Orsak till undersökningen: ................................................................................ Byggnation
Projektnummer Österlenarkeologi ............................................................................ 170001
Projektledare: ................................................................................................ Lars Jönsson
......................................................... tel: 070-306 36 04, e-post: info@osterlenarkeologi.se
Anbudets giltighetstid: ............................................................................ t.o.m. 2017-08-31



Ett förfrågningsunderlag från Länsstyrelsen i Skåne län gällande en arkeologisk förundersökning har inkommit till Österlenarkeologi. Anledningen är att Simrishamns kommun planerar
att bebygga det så kallade Skansenområdet i Simrishamn. Inför detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning. Vid utredningen påträffades hällristningar i form av en prickhuggen yta inom det nu aktuella förundersökningsområdet (område C).



I förundersökningsområdets närområde finns såväl gravar som boplatser, men framför allt
hällristningar. Omedelbart söder om undersökningsområdet finns en hällristning med en skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1).



Förundersökningsområdet är ca 15 000 m2 stort. Inom området finns mycket berg i dagen. För
att avgränsa den nyupptäckta hällristningslokalen kommer en ca 4 000 m2 stor yta att förundersökas i den centrala delen av området. Då en inventering av de idag synliga berghällarna
inom området inte har utförts tidigare, kommer även en inventering av hällarna att utföras. Av
den anledningen kommer även en ca 1 000 m2 stor yta att förundersökas i den sydvästra delen
av området. Den sammanlagda ytan på förundersökningsschakten är beräknad till ca 500 m2,
vilket innebär att maximalt 10 % av området som ska förundersökas kommer att beröras av
sökschakten.



Syftet med förundersökningen är att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att hällristningslokalen kan skyddas och bevaras.



Arbetet görs genom provschaktsgrävning med maskin. Schakten och de arkeologiska lämningarna (hällristningarna) kommer att mätas in med Nätverks RTK. Hällristningarna kommer
att dokumenteras med s.k. frottagemetod av personal på Österlens museum. En inventering av
i området befintliga hällar kommer att utföras innan marken kan tas i anspråk för byggnation.
Denna inventering kommer att utföras av Botark, som även ska fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av hällristningarna i den nya hällristningslokalen.



Kostnaden för den arkeologiska förundersökningen har beräknats till 99 260 kr (exkl. moms).
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Ett förfrågningsunderlag från Länsstyrelsen i Skåne län avseende en arkeologisk förundersökning har
inkommit till Österlenarkeologi. Anledningen är att Simrishamns kommun planerar att bebygga det så
kallade Skansenområdet i Simrishamn. Inför detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning,
där planområdet delades in i fyra delområden (område A-D). Vid utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (område A och C). Inom delar av område A påträffades boplatslämningar i
form av härdar, stolphål och en grop. Inom område C påträffades hällristningar i form av en prickhuggen yta samt möjligen en skålgrop och en ringfigur. Den nu aktuella förundersökningen gäller hällristningslokalen inom område C.

Simrishamn ligger vid Östersjön i den sydöstra delen av Skåne. Landskapet runt staden präglas i söder
och väster av den omgivande Simrishamnsslättens svagt böljande fullåkerslandskap, i norr av ett backlandskap, samt närheten till havet.
Undersökningsområdet, vilket ligger ca 200 meter söder om den medeltida staden Simrishamn, är
beläget ca 10 m ö.h. Det aktuella området (område C) avgränsas av fastigheten Garvaren 11 i norr,
Branteviksvägen i öster, område D inom fastigheten Garvaren 13 i söder och fastigheterna Garvaren 3
och 12 i väster. Område C är ca 15 000 m2 stort. Av denna yta kommer ca 5 000 m2 att förundersökas.
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Skansenområdet ligger i den östra delen av Simrishamn, endast 200 meter från Östersjöns kust. Omkring 200 meter norr om undersökningsområdet (område C) är den södra begränsningen för den medeltida staden Simrishamn, registrerad som RAÄ Simrishamn 25:1 i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS).
Orten Simrishamn (RAÄ Simrishamn 25:1) omnämns första gången i början av 1100-talet, och då
kallas platsen för Svimraros. På ett flertal platser i det medeltida stadsområdet har såväl vikingatida
som äldre lämningar påträffats under de kulturlager med lerbottnar som generellt dateras till 1100- och
1200-talen. Lämningarna från vikingatiden, vilka i synnerhet utgörs av spridda härdar, gropar och
framför allt kulturlager har framkommit i stort sett över hela det gamla stadsområdet. I enstaka fall har
grophus konstaterats. I staden har det i samband med arkeologiska undersökningar bl.a. påträffats lerbottnar. Lerbottnarna användes i hanteringen av de stora mängder sill som lastades i fiskelägen och
städer under 1100- och 1200-talen. I Simrishamn har drygt 400 lerbottnar hittills dokumenterats, vilket
innebär att Simrishamn är staden med flest lerbottnar över huvud taget. Urbaniseringsprocessen har
relaterats till stadskyrkan S:t Nicolai byggnadshistoria. Redan 1161 omnämns kyrkan i skriftliga källorna. Den äldsta kyrkan var troligen ett kapell, identisk med den nuvarande kyrkans kor. Uppförandet
av det nya breda långhuset runt år 1200 kan markera stadens tillblivelse. Men trots att Simrishamn bör
ha varit en handelsstad redan under 1200-talet nämns Simrishamn inte förrän 1361 som stad i de
skriftliga källorna I urkunder från 1360-talet framgår att Simrishamn vid det här laget har täta kontakter med Hansan, och att tyska handelsmän finns i staden. Det tyska inflytandet i Simrishamn kulminerar då tyska köpmän i början av 1400-talet får rätt att bygga ett eget kapell invid Stortorget. Simrishamn är även en av städerna som 1368 intas av Albrekt av Mecklenburg under kriget mellan Valdemar Atterdag och Hanseaterna (Jacobsson 1982; Wallebom 2006; Jönsson 2011, s. 45).
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I den västra delen av den medeltida stadens begränsning finns en förhistorisk boplats (RAÄ Simrishamn 34:1). I samband med schaktningar inför byggandet av Domus 1965 framkom boplatslager
som delvis undersöktes av professor Märta Strömberg. Lämningarna bestod bl.a. av ett 45 cm tjockt
kulturlager med mycket sten i. Lagret tolkades som en gammal strandvall. Fynden bestod bl.a. av en
skivyxa, två Limhamnsyxor, en håleggad slipad flintyxa, en stridsyxa, en tunnbladig slipad flintyxa,
15 tvärpilar, 23 skrapor och ornerad keramik. Merparten av materialet daterades till mellanneolitisk
trattbägarkultur.
Närmare 700 meter väster om undersökningsområdet finns uppgifter om en eller flera högar (RAÄ
Simrishamn 38:1). På en karta från år 1828 finns ett ca 150x100 meter stort markområde med benämningen Rafthögarna. Största delen av området är bebyggt idag.
Omkring 400 meter sydväst om undersökningsområdet finns uppgifter om ytterligare en eller flera
högar (RAÄ Simrishamn 39:1). På kartan från år 1828 finns ett ca 300x200 meter stort markområde
med benämningen Bonnhögsåker. Största delen av området är bebyggt idag.
Omedelbart söder om undersökningsområdet finns en hällristning (RAÄ Simrishamn 30:1) i form
av en skålgrop som är 5 cm i diameter och 1 cm djup. Skålgropen är belägen på en söndersprängd östsluttande häll. Hällen utgör en del av berg i dagen på strandvall. Terrängen utgörs av betesmark med
mindre stenbrott intill industribebyggelse.
I den norra delen av Skansens naturreservat, ca 80 meter söder om undersökningsområdet, finns
ytterligare en hällristning (RAÄ Simrishamn 29:1). Denna utgörs av två ramfigurer, 58x38 cm respektive 42x31 cm stora. De är belägna på en låg öst-sluttande häll.
I den västra delen av Skansens naturreservat finns ett block med tradition, ca 2,7x1,4 meter stor och
två meter hög (RAÄ Simrishamn 3:1). Blocket kallas för Tjyvastenen, och enligt tradition skulle tjuvar tidigare ha rannsakats vid stenen.
I den sydvästra delen av Skansens naturreservat, drygt 200 meter söder om undersökningsområdet,
finns ännu en hällristning (RAÄ Simrishamn 2:1). Ristningarna, vilka finns på en berghäll invid en
sluttning mot öster, består av sex skepp och ett fragment. Samtliga figurer är mycket grunt huggna.
I den östra delen av Skansens naturreservat finns ytterligare hällristningar (RAÄ Simrishamn 4345). RAÄ 43 är en skålgropsförekomst bestående av två skålgropar på en svagt sluttande hällmark vid
kusten. RAÄ 44 är en skålgropsförekomst bestående av en skålgrop på samma hällmark. Slutligen är
RAÄ 45 en ythuggen skeppsfigur på en svagt sluttande häll.
Omkring 30 meter sydväst om RAÄ Simrishamn 43-45 finns en rund stensättning (RAÄ Simrishamn 1:1), som är ca 7 meter i diameter och 0,3 meter hög. Intill denna finns en skålgropsförekomst (RAÄ Simrishamn 1:2), bestående av en skålgrop. Dessa båda fornlämningar är belägna på en
strandvall med berg i dagen, invid en öst-sluttning mot havet.

Med anledning av att Simrishamns kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för Skansenområdet i Simrishamn utförde Österlenarkeologi år 2016 en arkeologisk utredning inom fastigheten
Garvaren 13 samt del av Simrishamn 3:1 (Jönsson 2016). Inför undersökningen delades planområdet
in i fyra delområden (område A-D–figur 3).
I ett schakt i den södra delen av område A, i den nordvästra delen av planområdet, påträffades
boplatslämningar i form av två härdar, två stolphål och en grop. Möjligtvis tillhör de arkeologiska
lämningar i område A en perifer del av en boplats, som möjligtvis kan ha legat i det väster om belägna
bostadsområdet Bruket.
I den norra delen av schakt 4 i område C framkom en hällristning i form av en prickhuggen yta på
en berghäll strax under markytan. Hällristningen är ca 0,8 x 0,4-0,5 meter stor, och orienterad i närmast i nordost-sydvästlig riktning. Det verkade som att den prickhuggna ytan fortsatte utanför schaktets
begränsning. Hällristningen är belägen på en svagt sluttande häll mot norr. I den prickhuggna ytan
kunde även anas en skålgrop och eventuellt en ringfigur runt denna.
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Inom det nu aktuella förundersökningsområdet (område C) framkom vid en arkeologisk utredning år
2016 en hällristning i form av en prickhuggen yta samt möjligtvis en skålgrop och en ringfigur (Jönsson 2016). Hällristningen framkom i ett område med mycket berg i dagen. Hällristningslokalen är inte
avgränsad och det kan finnas ytterligare hällristningar inom förundersökningsområdet.
I närområdet finns ett relativt stort antal hällristningar. Omedelbart söder om område C finns t.ex.
en hällristning i form av en skålgrop (RAÄ Simrishamn 30:1). Omedelbart söder om Skansenområdet
finns hällristningar i form av två ramfigurer (RAÄ Simrishamn 29:1). Ett par hundra meter längre
söderut finns en hällristningslokal med ett flertal skepp (RAÄ Simrishamn 2:1). Den påträffade hällristningen är således en naturlig fortsättning norrut på tidigare kända hällristningar i det söder om belägna Skansens naturreservat. Och ytterligare ca 1 km söderut finns Horsahallens hällristningsområde,
med hällristningslokalerna Jungfrukullen, Yxornas häll och Stenkilsristningen (Skoglund 2016, s. 48ff,
Svensson 2011, s. 8ff). De nypåträffade hällristningarna ska därför ses som en del av ett större komplex med ristningar.

Då hällristningar generellt har ett högt upplevelsevärde bör hällristningslokalen inom det nu aktuella
förundersökningsområdet skyddas och bevaras.

Syftet med förundersökningen är att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att hällristningslokalen kan skyddas och bevaras samt att Simrishamns kommun kan planera sin vidare exploatering av
området. Målsättningen är att undersökningen ska klargöra fornlämningsområdets omfattning, innehåll, datering och kunskapspotential. Detta innebär att kunskapen om hällristningarna måste fördjupas.
Förundersökningen ska genomföras som ett samarbete mellan Österlenarkeologi och Botark (SvenGunnar Broström och Kenneth Ihrestam), med Österlenarkeologi som huvudman och Botark som
underkonsult. Botark ska fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av hällristningarna.
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Det aktuella förundersökningsområdet (område C) är beläget i den sydöstra delen av Skansenområdet.
Inför detaljplanen genomfördes en arkeologisk utredning, där planområdet delades in i fyra delområden (område A-D). Vid utredningen påträffades fornlämningar inom två områden (område A och
C). I den norra delen av schakt 4 i område C påträffades en hällristning i form av en prickhuggen yta
samt möjligtvis en skålgrop och en ringfigur (Jönsson 2016).
Område C är ca 15 000 m2 stort. Inom området finns mycket berg i dagen. Då hällristningslokalen
inte är avgränsad, och det kan finnas ytterligare hällristningar inom förundersökningsområdet, kommer ca 5 000 m2 av den totala ytan att förundersökas. I syfte att avgränsa hällristningslokalen planeras
ett antal sökschakt med utgångspunkt från den påträffade hällristningen i den norra delen av schakt 4.
Merparten av arbetet görs genom provschaktsgrävning med maskin. För att inte skada hällristningarna kommer en skopa med en gummikant att användas. Matjorden kommer att läggas intill schakten.
När schaktningen är genomförd, och hällristningarna är bedömda och dokumenterade, kommer schakten att fyllas igen med matjorden. Samtliga schakt och arkeologiska lämningar kommer att mätas in
med Nätverks RTK.. Inmätningen sker i referenssystem Sweref 99 TM (för överföring till FMIS,
Riksantikvariämbetet). Alla mätfilerna kommer att bearbetas i ett QGIS-program Hällristningarna
kommer även att dokumenteras på en speciell blankett, med digitalt fotografi samt i förekommande
fall även på fältritningar i skala 1:20. Anläggningarna kommer att registreras i Microsoft Access 2010.

Hällristningarna kommer även att dokumenteras med en metod som kallas för frottage. Metoden innebär att man lägger ett vitt papper mot berghällens yta, som man sedan gnuggar med karbonpapper.
Kolet fixeras genom att man sedan gnuggar pappret med t.ex. gräs. Bilden scannas därefter in och kan
sedan behandlas, förstärkas och analyseras i ett bildbehandlingsprogram. Varje prov mäts in digitalt.
Frottagen kommer att utföras av personal på Österlens museum.
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Då en inventering av de idag synliga berghällarna inom området inte har utförts tidigare, kommer även
en inventering av hällarna att utföras innan marken kan tas i anspråk för byggnation. Denna inventering kommer att utföras av Botark (Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam). Botark skall även
fungera som stöd vid bedömning och beskrivning av hällristningarna i den nya hällristningslokalen.
Botark kommer även att belysa berghällarna med en kraftig ficklampa.

Då det inom undersökningsområdet endast förväntas hällristningar är sannolikheten liten för att det
kommer att förekomma några fynd. Om det trots allt framkommer fynd, kommer de att insamlas per
kontext eller möjligtvis tas om hand som lösfynd. Fynden kommer att läggas i speciella plastpåsar.
Samtliga fynd kommer dagligen att transporteras till Österlenarkeologis kontor, där de kommer att
förvaras i ett förråd i väntan på transport till museimagasin. Slutgiltigen kommer fyndmaterialet att
fyndfördelas till och förvaras av Lund Universitets Historiska Museum.

Fältarbete följs av rapportarbete som leder fram till en rapport med basdokumentation över förundersökningens resultat. Rapporten kommer att färdigställas i direkt anslutning till den genomförda förundersökningen, dock senast sex månader efter att fältarbetet avslutats. Rapporten ska anpassas efter
förundersökningsresultatet och vid ett magert resultat ska endast en enklare rapport sammanställas.
Rapporten kommer att omfatta fullgoda kartor, skalenliga planer och beskrivningar, redovisning av
metoder och genomförande, grundläggande arkeologiska tolkningar och en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen. Även analysresultat kommer redovisas i rapporten. I rapporten
ska det även tydligt framgå om, var och varför det behövs ytterligare arkeologiska åtgärder. Resultatet
från förundersökningen ska vara ett fullgott beslutsunderlag för Länsstyrelsens fortsatta handläggning
i ärendet.

Under fältarbetet kommer dokumentationsmaterialet dagligen överföras till Österlenarkeologis kontor.
Det digitala dokumentationsmaterialet kommer löpande att säkerhetskopieras och överföras till Österlenarkeologis digitala arkiv. Dokumentationsmaterialet kommer efter avslutad undersökning att arkiveras vid Regionmuseet i Kristianstad.

Österlenarkeologi lämnar samtycke till att dokumentationsmaterialet och rapporteringen publiceras
med CCBY-licens. Denna möjliggör återanvändning och spridning (16 § och 17 § KRFS 2015:1).
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Det aktuella förundersökningsområdet (område C) är ca 15 000 m2 stort. Inom området finns mycket
berg i dagen. Då hällristningslokalen inte är avgränsad, och det kan finnas ytterligare hällristningar
inom förundersökningsområdet, kommer ca 5 000 m2 av den totala ytan att förundersökas. För att avgränsa den nyupptäckta hällristningslokalen kommer en ca 4 000 m2 stor yta att förundersökas i den
centrala delen av område C (schakt 3-6). Utgångspunkten för sökschakten är den påträffade hällristningen i den norra delen av schakt 4.
Då en inventering av de idag synliga berghällarna inom området inte har utförts tidigare, kommer
även en inventering av hällarna att utföras innan marken kan tas i anspråk för byggnation. Av den
anledningen kommer även en ca 1 000 m2 stor yta att förundersökas i den sydvästra delen av område C
(schakt 2 och 9).
Den sammanlagda ytan på förundersökningsschakten är beräknad till ca 500 m2, vilket innebär att
maximalt 10 % av området som ska förundersökas kommer att beröras av sökschakten. Den totala
längden på sökschakten är beräknad till ca 350 meter. Hur långa schakten kommer att bli avgörs dels
av topografin och dels av fornlämningsbeståndet i schakten. Bredden på förundersökningsschakten
kommar att vara 1,2-1,5 meter.
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Österlenarkeologi är en enskild firma som bildades den 23 november 2011 av fil.lic. Lars Jönsson.
Österlenarkeologi är ett konsultföretag som bl.a. har som syfte att bedriva uppdragsarkeologi med hög
kvalitet och med koppling till de regionala och lokala museernas kunskapsuppbyggnad och förmedling. Personalen på Österlenarkeologi utgörs av ägaren Lars Jönsson. Österlenarkeologi har avtal
med Skånearkeologi AB (Per Sarnäs) och med Kontoret för Keramiska studier (Torbjörn Brorsson).

Lars Jönsson är projektledare med ansvar för undersökningsplan, slutrapport, vetenskaplig bearbetning
och publicering av basdokumentation. Ansvaret fördelas enligt följande:
 Fältarbete och kontakter med uppdragsgivare och länsstyrelse (Lars Jönsson)
 Inmätningar med Nätverks RTK (Per Sarnäs, Skånearkeologi)
 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning (Lars Jönsson)
 Fyndtvätt, fyndregistrering (Lars Jönsson)
 Bearbetning av dokumentationsmaterial (Lars Jönsson)
 Produktion och publicering av basdokumentation (Lars Jönsson)
 Arkivering och fyndmagasinering (Lars Jönsson)
 Fakturering (Lars Jönsson)
 Slutrapport (Lars Jönsson)

Lars Jönsson, Österlenarkeologi

Lars Jönsson, Österlenarkeologi
Antikvarie Ulrika Wallebom, Österlens Museum
Arkeologer Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, Botark

Skånearkeologi (Per Sarnäs) – Inmätningar med Nätverks RTK
Botark (Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam) – Inventering av berghällarna samt behjälplig
vid bedömning och beskrivning av hällristningarna i den nya hällristningslokalen.
Österlens museum (Ulrika Wallebom) – Frottage av hällristningar.

Projektledaren kommer att genomföra ett uppföljningsmöte under fältarbetet, där projektgruppen och
den interna kvalitetsgranskaren inbjuds. Uppföljningsmötet bör genomföras då undersökningen kommit ungefär halvvägs. Syftet med mötet är att göra en avstämning gentemot undersökningsplanen och
skapa en fyllig lägesrapport över projektet. Om större avvikelser och förändringar sker i förhållande
till undersökningsplanen eller beslutet kommer länsstyrelsen omedelbart att underrättas.

Uppdragsgivaren/företagaren ansvarar för att marken är tillgänglig och att adekvat avstängning finns,
samt att kabelvisning är gjord (med fysisk utsättning) och att eventuella ledningar är markerade. Det
åligger uppdragsgivaren/företagaren att informera grannar, eventuella arrendatorer och andra brukare
av marken om de förestående markarbetena. Extra kostnader som kan tillkomma p.g.a. miljösanering,
skyddsutrustning för miljöfarligt arbete etc. åligger uppdragsgivaren/företagaren. Kostnadsberäkningen baseras på att arbetet utförs i tjälfri mark och med tillräckligt dagsljus under normal arbetstid.
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Den sammanlagda kostnaden för den arkeologiska utredningen beräknas uppgå till högst 99 260 kr
(exklusive moms) enligt 2017 års taxa. Kostnaden för igenläggning av området är inkluderad i kostnadsberäkningen. Anbudet gäller t.o.m. augusti 2017. Kostnaden fördelas enligt nedanstående tabell.
Priserna är exklusive moms.

Österlenarkeologi tillämpar en timtaxa om 650 kr/tim. Fältarbetet beräknas till 3 mandagar för 1 arkeolog och 0,5 mandag för inmätning. Rapportarbetet är beräknat att uppgå till 2,5 mandagar. Till detta
kommer 0,5 mandag för projektledning/administration, 0,25 mandag för etablering, utsättning m.m., 2
mandagar för frottage och analys av frottage och 4 mandagar för inventering och analys av hällristningar. Maskintiden beräknas till 10 tim för schaktning och 6 tim för återställning. Vid speciella krav
på igenläggningens genomförande kan kostnaden komma att öka.

Kostnadsfördelning

Tim./antal

Taxa/á pris

Total kostnad (kr)

Projektledning/administration

4 tim

650 kr

2 600 kr

Etablering, utsättning m.m.

2 tim

650 kr

1 300 kr

Fältarbete

24 tim

650 kr

15 600 kr

Inmätning Nätverk RTK

8 tim

650 kr

5 200 kr

Rapport

20 tim

650 kr

13 000 kr

Layout och tryck av rapport

1 000 kr

Analyser och Inventering
Frottage av berghällar

8 tim

650 kr

5 200 kr

Analys av frottage

8 tim

650 kr

5 200 kr

Inventering av berghällar samt bedöm-

32 tim

650 kr

20 800 kr

Resa Ystad-Simrishamn-Ystad

3 dagar á 8 mil

40 kr/mil

960 kr

Resa Malmö-Simrishamn-Malmö

1 dag á 20 mil

40 kr/mil

800 kr

Resa Tumba-Simrishamn-Tumba

120 mil

30 kr/mil

3 600 kr

Logi i Simrishamn för 2 personer

2 nätter

750 kr/natt

1 500 kr

ning och analys av hällristningar
Underkonsulter
Sven-Gunnar Broström och Kenneth
Ihrestam, Botark
Ulrika Wallebom, Österlens museum
Per Sarnäs, Skånearkeologi

Hyreskostnader
Mätutrustning (1 000 kr/dag)

2 dagar

1 000 kr

Bodar m.m. (schablon)

3 dagar

3 000 kr

Grävmaskin (schaktning/återställning)

16 tim

750 kr

12 000 kr

Transport för maskin

2 transporter

750 kr/per transport

1 500 kr

Övriga kostnader

5 000 kr

Totalkostnad:

99 260 kr
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Nedan redovisas en tidplan, uppdelad i förberedelsearbete, fältarbete, inventering, frottage och analyser, inmätning och basdokumentation. En arkeologisk förundersökning enligt denna plan beräknas
pågå i ca 3 dagar.
Förberedelsearbete

Fältarbete

Inventering, frottage

Inmätning

Basdokumentation

8 tim

20 tim

och analys
Antal timmar

2 tim

24 tim

48 tim

Dag 1
Antal timmar

Etablering, utsättning m. m.
2 tim

Dag 2
Antal timmar

Undersökning och dokumentation
8 tim

Dag 3
Antal timmar

Undersökning, dokumentation
10 tim

Avbaning
6 tim

Inventering av berghällar
16

Bedömning och analys av hällristningar
16 tim

Frottage av berghällar
8

Inmätning
8

Analys av frottage
Antal timmar

Antal timmar

8 tim

Beskrivningar

Planer, figurer

Mätdata

Metod, genomförande

Resultat, utvärdering

9 tim

5 tim

2 tim

2 tim

2 tim

Ystad den 10 mars 2017

Lars Jönsson
Projektledare
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Figur 1. Skåne med platsen för Simrishamn i sydöstra Skåne markerad med en röd prick.

Figur 2. Läget för fastigheten Garvaren 13 inom Skansenområdet i Simrishamn är markerad med en röd stjärna.
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Figur 3. Planområdet för Skansenområdet är markerad med blå streckad linje. Det
aktuella undersökningsområdet inom fastigheten Garvaren 13 utgörs av område C
på figuren. Översiktskarta planprogram för kv. Skansen, Simrishamn, Simrishamns
kommun.

Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att Simrishamns kommun planerar att bebygga
Skansenområdet i Simrishamn har Österlenarkeologi genomfört en
arkeologisk förundersökning inom fastigheten Garvaren 13. Inför
detaljplanearbetet genomfördes en arkeologisk utredning, där planområdet
delades in i fyra delområden (område A-D). Vid utredningen påträffades
fornlämningar inom två områden (område A och C). Inom delar av område
A påträffades boplatslämningar i form av härdar, stolphål och en grop
(RAÄ Simrishamn 48). Inom område C påträffades en yta som vid det
tillfället tolkades som en hällristning, dvs. en prickhuggen yta (RAÄ
Simrishamn 46). Den aktuella förundersökningen avsåg ytan som tolkades
som en hällristningslokal. Område C var ca 15 000 m2 stort.
Arbetet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsens dnr. 431–3663–2017).
LÄGE OCH TOPOGRAFI

Simrishamn ligger vid Östersjön i den sydöstra delen av Skåne.
Landskapet runt staden präglas i söder och väster av den omgivande
Simrishamnsslättens svagt böljande fullåkerslandskap, i norr av ett
backlandskap, samt närheten till havet.
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Figur 4. Schakt och anläggningar inom
område A (fastigheten Simrishamn 3:1).
Schakt 1-4 grävdes vid förundersökningen,
medan schakt 10 och 11 grävdes vid
utredningen. Härden A6 i schakt 10 14Cdaterades till 835–550 BC (2 sigma), dvs.
yngre bronsålder, medan härden A3 i schakt
2 14C-daterades till 1 220–975 BC (2 sigma),
dvs. övergången äldre och yngre bronsålder.

ARKEOLOGISK UTREDNING 2016

Med anledning av att Simrishamns kommun skulle sammanställa en ny
detaljplan för Skansenområdet i Simrishamn utförde Österlenarkeologi år
2016 en arkeologisk utredning inom fastigheten Garvaren 13 samt del av
Simrishamn 3:1. Inför undersökningen delades planområdet in i fyra
delområden (område A-D–figur 3).
I ett schakt i den södra delen av område A påträffades boplatslämningar
i form av två härdar, två stolphål och en grop (RAÄ Simrishamn 48). De
arkeologiska lämningarna i område A utgör möjligtvis en perifer del av en
boplats som eventuellt kan ha legat i det väster om belägna bostadsområdet
Bruket.
I den norra delen av schakt 4 i område C framkom på en berghäll strax
under markytan en yta som uppfattades som prickhuggen, dvs. en
hällristning. Den förmodade hällristningen var ca 0,8x0,4-0,5 meter stor,
och orienterad i närmast i nordost-sydvästlig riktning. Det verkade som att
den prickhuggna ytan fortsatte utanför schaktets begränsning. I den
prickhuggna ytan kunde även anas en skålgrop och eventuellt en ringfigur
runt denna (Jönsson 2016).
ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING INOM OMRÅDE A ÅR 2017

Figur 5. En yta i den norra delen av schakt 4,
område C, som vid utredningen uppfattades
som prickhuggen, dvs. en hällristning. Foto
från
söder.
Foto:
Lars
Jönsson,
Österlenarkeologi.
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Vid en arkeologisk förundersökning påträffades tre härdar och ett
kulturlager. En av härdarna 14C-daterades till 1 220–975 BC (2 sigma),
dvs. övergången äldre och yngre bronsålder. En av härdarna från
utredningen 14C-daterades till 835–550 BC (2 sigma), dvs. yngre
bronsålder. Dateringen av härdarna tyder på aktiviteter i området under
bronsåldern. I kulturlagret påträffades däremot ett blandat fyndmaterial,
såsom flintavslag, keramik från romersk järnålder och skärvor av
godstypen yngre rödgods. Mycket tyder på att de arkeologiska
lämningarna utgör en perifer del av en förhistorisk boplats, som kan ha
legat i det närbelägna bostadsområdet Bruket (Jönsson 2017).
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SYFTE OCH METOD

Syftet med förundersökningen var att ta fram ett förslag på fornlämningsområde så att den förmodade hällristningslokalen kan skyddas och bevaras
samt att Simrishamns kommun kan planera sin vidare exploatering av
området. Målsättningen med förundersökningen var att klargöra fornlämningsområdets omfattning, innehåll, datering och kunskapspotential.
Förundersökningen genomfördes som ett samarbete mellan
Österlenarkeologi och Botark (Sven-Gunnar Broström och Kenneth
Ihrestam), med Österlenarkeologi som huvudman och Botark som
underkonsult. Botark skulle fungera som stöd vid bedömning och
beskrivning av hällristningarna.
Område C var ca 15 000 m2 stort. Av denna yta skulle ca 5 000 m2
förundersökas. Sammanlagt togs sju schakt upp, med en sammanlagd yta
av 270 m2. I syfte att avgränsa den förmodade hällristningslokalen
planerades först ett sökschakt med utgångspunkt från den antagna
hällristningen i den norra delen av schakt 4. Därefter grävdes sökschakt i
anslutning till de idag synliga berghällarna.
Merparten av arbetet gjordes genom provschaktsgrävning med maskin.
För att inte skada de potentiella hällristningarna använde en skopa med en
gummikant. Matjorden lades intill schakten. När avbaningen var
genomförd fylldes schakten igen med matjorden. Samtliga schakt mättes in
med Nätverks RTK.
Schaktningen utfördes av JA Markentreprenad AB. Schakten mättes in
med Nätverks RTK av mätingenjör Mia Persson från Simrishamns
kommun.
Inventering av berghällarna

Inom området finns mycket berg i dagen. Då en inventering av de idag
synliga berghällarna inom området inte har utförts tidigare, utfördes även
en inventering av hällarna innan marken kunde tas i anspråk för
byggnation. Denna inventering utfördes av Botark (Sven-Gunnar Broström
och Kenneth Ihrestam). Botark fungerade även som stöd vid bedömning av
den förmodade prickhuggna ytan, som hade påträffats i samband med
utredningen 2016 (Jönsson 2016).

Figur 6. Översikt på schakten (S1-9) inom
område C på Skansenområdet. Platsen för
hällristningen är markerad med en röd prick.
Berghällarna som framkom i schakten är
gråmarkerade. Utöver dessa hällar fanns det
även berg i dagen på ett flertal platser.
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7

Figur 7. Översikt på förundersökningsschakten (S1-7) inom område C på Skansenområdet.
Förundersökningsschakten är blåa, medan utredningsschakten är vita. I schakt 1 framkom vid
utredningen en yta som uppfattades som prickhuggen, dvs. en hällristning. De övriga
förundersökningsschakten togs upp på platser där det fanns berg i dagen. Underlag:
Fastighetskartan. Skala 1: 1 100.

UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Figur 8. Schakt 1 med platsen för den
naturliga bildningen i hällytan. Foto från
sydväst. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi.
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Vid en arkeologisk utredning 2016 påträffades en yta som vid det tillfället
tolkades som en hällristning. Ytan var ca 0,80 x 0,40-0,50 meter stor, och
uppfattades som prickhuggen, dvs. en hällristning.
I samband med förundersökningen togs den förmodade hällristningen
fram igen (schakt 1). Arkeologerna Sven-Gunnar Broström och Kenneth
Ihrestam från företaget Botark kunde dock vid förundersökningen
konstatera att den ”ristning” som observerades i utredningsschaktet istället
var en naturlig bildning i hällytan. De såg flera sådana i närheten. En större
yta togs upp kring den förmodade ”ristningen” utan att några hällristningar
kunde konstateras.
Därefter grävdes ytterligare sex sökschakt i anslutning till de idag
synliga berghällarna. Eftersom berggrunden består av den mycket hårda
speciella sandstenen så är ristningarna mycket grunda och svåra att se.
Men trots bra ljus och väl rengjorda hällytor kunde Broström och Ihrestam
inte finna en enda säker hällristningsfigur. Trots att de inte fann några
hällristningar var det ändå bra att få området genomsökt. Närheten till
redan kända hällristningar och en närbelägen bronsåldersdatering
motiverade insatsen på platsen. När platsen senare blir bebyggd kan det
konstateras att inga hällristningar har förstörts av exploateringen
(Broström 2017).
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Vid förundersökningen påträffades inom samma område som RAÄ
Simrishamn 47 en retuscherad flintspets, avbruten i båda ändarna (fnr.
32668:3). Flintspetsen framkom i den sandiga matjorden ovan berghällen.
UTVÄRDERING

Då inga arkeologiska lämningar framkom inom området är inga ytterligare
arkeologiska åtgärder nödvändiga Däremot bör den registrerade
hällristningen RAÄ Simrishamn 46 tas bort från FMIS. Fornlämningen
RAÄ Simrishamn 47 kan däremot finnas kvar.

Figur 9. Berghällen i schakt 4. Foto från öster. Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi

Referenser
Broström, S-G. 2017. Hällristningar i Simrishamn. Inventering vid
Skansen 2017. Rapport över inventering av hällristningar i samband
med förundersökning inför byggnation, utförd av Sven-Gunnar
Broström och Kenneth Ihrestam, i samarbete med och på uppdrag av
Lars Jönsson, Österlenarkeologi. Botarkrapport 2017:21. Arkivrapport.
Jönsson, Lars 2016. Skansenområdet, fastigheterna Garvaren 3 m.fl.,
Simrishamn. Inför detaljplan. Simrishamns stad, Simrishamns kommun,
Skåne län. Arkeologisk utredning 2016. Österlenarkeologi Rapport
2016:19.
Jönsson, Lars 2017. Fastigheten Simrishamn 3:1, Skansenområdet, område
A, Simrishamn. Nybyggnation RAÄ Simrishamn 48, Simrishamns stad,
Simrishamns kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2017.
Lars Jönsson. Österlenarkeologi Rapport 2017:9.

ÖSTERLENARKEOLOGI | RAPPORT 2017:10

9

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer ...................................................... 431–3663–2017
Österlenarkeologis diarienummer ...................................................... ÖA 170001
Arkivnummer .................................................................................. ÖA 170001
Län ....................................................................................................... Skåne
Kommun ........................................................................................ Simrishamn
Socken/stad .................................................................................... Simrishamn
Fastighet ....................................................................................... Garvaren 13
RAÄ-nummer ................................................................... Simrishamn 46 och 47
Ekonomiska kartans blad ...........................................................2E1a NÖ (RT 90)
Koordinatsystem ........................................................................... Sweref 99 TM
N koordinat .......................................................................................... 6156420
E koordinat ........................................................................................... 459262
M ö.h. ........................................................................................................... 5
Fältarbetstid ........................................................................... 2017-05-02-05-04
Antal arbetsdagar fält ...................................................................................... 3
Antal arkeologtimmar fält ............................................................................... 18
Exploateringsyta ................................................................................. 5 000 m2
Undersökt yta ......................................................................................... 270 m2
Platschef ....................................................................................... Lars Jönsson
Personal ...... Lars Jönsson, Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam (Botark)
Uppdragsgivare ................................................................ Simrishamns kommun
LUHMnr: ................................................................................................. 32668
Fynd: .................................................................................... Lösfynd: Flintspets
Dokumentationsmaterial: ................... Shp-filer, minnesanteckningar, digitala foton
Beräknade kostnader, arkeologi ...........................................................99 260 kr
Faktiska konstnader, arkeologi .............................................................63 960 kr
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