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Boplatslämningar i Morup
Halland, Falkenbergs kommun, Morups socken, Morup 20:1 m fl., L2018:1193,1194 och 1195
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Figur 1. Översiktsbild, ortofotoutsnitt för utredningsområdet inom
fastigheterna Morup 20:1, 20:27–
20:29 och 20:41–20:45 med fornlämningar i närområdet markerade.
Skala 1:10 000.
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SAMMANFATTNING
Kulturmiljö Halland har på uppdrag av Falkenbergs kommun utfört en arkeologisk utredning
på fastigheten Morup 20:1 inför detaljplaneläggning. I utredningen ingick även fastigheterna
Morup 20:27–29 och 20:41–45. Sammanlagt grävdes cirka 1590 löpmeter inom fastigheterna
fördelat på 25 stycken sökschakt. Utredningsområdet består av odlingsmark och matjordslagrets
mäktighet är i genomsnitt 0,3 meter. Underliggande markmaterial domineras av brun moränsand som i den västra delen är mer sten– och blockrik, men som i den östra delen övergår till grå
siltig till lerig sand med rostjordsinslag. Centralt i utredningsområdet påträffades vid utredningen boplatslämningar i form av stolphål, härdar, gropar, rännor samt en urnegrav innehållande
keramik och brända ben. I den norra delen av utredningsområdet hittades en stenfylld grop under recenta fyllnadmassor. Gropen kan utgöra rester av en igenfylld brunn. I syfte att undersöka
påträffade arkeologiska anläggningar dels i boplatsområdet och dels inom det område där den
igenfyllda gropen påträffades förordar Kulturmiljö Halland att en arkeologisk förundersökning
på fastighet Morup 20:1 genomförs inom två områden med benämning FU1 och FU2. För att
snarast underlätta vidare planering och beslut inför detaljplaneläggning för uppdragsgivaren
Falkenbergs kommun och för länsstyrelsen i Halland är det önskvärt är att förordad förundersökning kan genomföras under det första halvåret 2019, då fastigheten utgörs av odlingsmark.

BAKGRUND
På uppdrag av Falkenbergs kommun, samhällsbyggnadsavdelningen har Kulturmiljö Halland inför detaljplaneläggning utfört en arkeologisk utredning på fastigheterna Morup 20:1,
20:27–20:29 och 20:41–20:45 i Morups socken. Utredningen som omfattade cirka 80 000
m2 genomfördes år 2018 mellan den 19:e till den 23:e november i klart väder med solsken
samt vid temperaturer mellan 0 och plus 5 grader.

SYFTE OCH METOD
Utredningens syfte var att utreda fornlämningsbilden inom utredningsområdet samt att
så långt som möjligt bedöma och beskriva denna samt att preliminärt avgränsa fornlämningar inom utredningsområdet. Resultatet skall ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta
tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder.
Resultatet ska också kunna användas som underlag i företagarens planering.
Utredningen genomfördes genom att sökschakt grävdes så att matjorden avlägsnades
ned till underliggande markmaterial. Schakten drogs huvudsakligen i nordsydlig riktning.
Vid utredningen användes en bandgående grävmaskin med en planeringsskopa på 1,8 meters bredd. Schakten fördelades inom utredningsområdet på ett avstånd mellan 30 till 40
meter. Grävda sökschakt och påträffade arkeologiska anläggningar mättes in digitalt med
GPS. Efter inmätning lades sökschakten igen.
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TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Utredningsområdet utgörs av odlad åkermark, på en höjdnivå av 11 till drygt 14 meter över
havet och på en svagt markerad höjdrygg av morän som sträcker sig i nordsydlig riktning,
drygt två kilometer från kusten. Utredningsområdets västra del gränsar till en transgressionslinje av svallad morän som når en höjd av cirka 15 meter över havet. Under matjordslagret består utredningsområdets markmaterial av svallsediment och svallgrus i väst med
sten i storlek mellan 0,1 meter till 0,4 meter. Öster om detta övergår detta till postglacial
sand och svämsediment i form av finsand. Direkt öster om utredningsområdet löper Ramsjökanalen som grävdes under 1800–talet i syfte att sänka Ramsjön som tidigare fanns cirka
4,5 kilometer söder om utredningsområdet. Historiskt kartmaterial, akt 3 år 1791, Morup
socken visar att utredningsområdet sedan dess utgjorts av inägor och odlingsmark.
På svagt markerade förhöjningar utanför utredningsområdet finns registrerade fornlämningar som stenåldersboplatser, fyndplatser för flintredskap, gravar samt kulturhistoriska
lämningar. Norr om utredningsområdet finns boplatsområdena RAÄ 41:1, 87:1, 94:1, 95:1,
97:1, 107:1, 108:1, 125:1, 176:1 med fynd av flintartefakter som kärnor, spån, pilspetsar,
flintyxor och förhistorisk keramik. Norrut finns också fyndplatserna RAÄ 20:1 och 96:1
som utgörs av platser där sten– och flintyxor har hittats samt de kulturhistoriska lämningarna som består av en milstolpe (RAÄ 19:1), ett odlingsröse (RAÄ 38:1), minnesstenar från
Klockaretorpet (RAÄ 61:1–2) och en väghållningssten (RAÄ 156:1). Närmast sydväst om
utredningsområdet finns en uppgift om att en gravhög skall ha funnits år 1923, (RAÄ 21:1).
Längre söderut har också boplatslämningar och gravfält med fynd av flintavslag, flintspån,
kärnor, stenyxor, förhistorisk keramik samt gravar i form av stensättningar och flatmarksgravar påträffats, (RAÄ 99:1, 100:1, 109:1, 110:1–2 och 116:1–3). Söder om utredningsområdet finns även kulturhistoriska lämningar som en byggnadslämning från senare tid,
(RAÄ 131:1–2) och en väghållningssten, (RAÄ 153:1).

RESULTAT
Tjugofem stycken sökschakt öppnades inom utredningsområdet till en sammanlagd längd
av 1.587 löpmeter motsvarande 2.897 kvadratmeter frilagd yta. Utredningsområdet befinner sig på en medelhöjd av 13 meter över havet. Matjordslagret i utredningsområdet är i
genomsnitt 0,3 meter tjockt med en större ansamlad mäktighet upp till 0,6 meter i svackor och lägre liggande områden. Spritt i matjorden förekommer flinta som varierar mellan
naturligt deponerad moränflinta, flintavslag och spånliknande avslag. Den västra delen av
utredningsområdet närmast kustväg 768 består under matjord av stenig moränsand med
blockförekomst samt med humösa vattenavsatta lagerfickor. Inga arkeologiska anläggningar
som med tydlighet kunde bringa klarhet till att utgöra en fornlämning framträdde i denna
del av utredningsområdet. Centralt i utredningsområdet övergår det underliggande markmaterialet till brun grusig sand med mindre förekomst av sten och block. I den centrala delen av utredningsområdet påträffades boplatsanläggningar i form av 76 stolphål, 20 härdar,
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Figur 2. Schakt 231 med anläggningar. Foto mot norr. Foto: Mats Nilsson (fotonr 2018–89–4).

Figur 3. Schakt 1458 med ett underliggande ljusbrun silt som är det dominerande markmaterialet i
den östra delen av utredningsområdet. Foto mot norr. Foto: mats Nilsson (fotonr. 2018–89–10).
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Figur 4. Översiktsbild, ortofoto över utredningsområdet inom Morup 20:1 m fl. Skala 1:2500.
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3 gropar samt en urnegrav innehållande keramik och brända ben. Keramik och brända ben
som påträffades vid schaktningen har tagits tillvara för att inte förkomma då utredningsområdet skall plöjas och odlas efter att utredningen är avslutad. Den östra delen av utredningsområdet sänker sig svagt ned mot Ramsjökanalen och det underliggande markmaterialet
övergår här till lerig silt, ställvis med rostjordsinslag. Endast en härdbottenrest utan koppling till andra anläggningar hittades i denna del av utredningsområdet. Den sydöstligaste
delen av utredningsområdet utgjordes av en smal remsa beväxt med gräs och buskar öster
om Morups idrottsplats. I detta område finns en dräneringsledning och en starkströmskabel förlagd som begränsade schaktningsmöjligheten. Ett kortare sökschakt (1229) var dock
möjligt att öppna i området. Markmaterialet under matjorden bestod här av ljusgrå finsand
med mörkare humösa fickor och rostjordsfärgad sand. I schakt 1136 i utredningsområdets
norra del, inom fastighet 20:1 påträffades ett cirka 0,8 meter tjockt recent fyllnadsmaterial
(1163), ovan en grop, cirka 1,5 meter i diameter, fylld med sorterad sten. Gropen kan möjligen utgöra en igenfylld äldre brunn. I den norra delen öppnades också ett schakt (1195)
inom fastigheterna 20:50, 20:49 och 20:48. Endast en härd påträffades inom dessa fastigheter. I utredningsområdets nordligaste del öppnades fyra sökschakt, (1239, 1250, 1287 och
1617) inom fastigheterna 20:28, 20:27, 20:41, 20:42, 20:43, 20:44 20:45 och 20:46. Två
stolphål och en härd hittades i detta område i sökschakt 1250. Anläggningarna kunde inte
kopplas till det övriga boplatsområdet men kan utgöra en sydlig del av ett boplatsområde i
den idag bebyggda delen norr om utredningsområdet. Då inga arkeologiska anläggningar
påträffats i den nordvästra delen av utredningsområdet valdes det att inte öppna upp schakt
inom den markberedda gräsmatteytan längs ut i nordväst. I den norra delen av sökschakt
1110 grävdes också ett drygt två meter djupt schakt (1159) i syfte att söka eventuella äldre
lagerföljder. Cirka 1,2 meter från markytan påträffades ett fem centimeter tjockt lager med
moränlera. Under detta hittades ett 0,2 meter djupt humöst lager och nedanför detta, grå
siltig sand till ett djup av 0,7 meter varvid djupgrävningen avslutades.

PLATSENS KUNSKAPSPOTENTIAL
Utredningsområdet befinner sig mer eller mindre centralt mellan de delundersökta och arkeologiskt utredda boplatslämningarna Morup RAÄ 95:1, 97:1, 176:1 och den ännu inte
undersökta fornlämningen RAÄ 109:1 samt de bortodlade gravarna RAÄ 21:1. När fornlämningarna undersöktes hittades kulturlager och äldre markytor med fynd från flera tidsperioder i form av keramik, flintdolk och flintavslag. Inom RAÄ97:1 hittades huvudsakligen mesolitiska fynd och inom RAÄ 176:1 förekommer boplatslämningar som överlagrar
ett flygsandslager och ett alkärr som daterats till cirka 6000 BC. En undersökning av den
nu upptäckta boplatsen inom Morup 20:1 kommer därför att kunna ge kompletterande
kunskap om lager- och fornlämningsförhållanden till de omkringliggande fornlämningarna
och samtidigt tillföra ytterligare viktig information om Morups förhistoria.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Kulturmiljö Halland förordar att det centrala området inom fastigheten Morup 20:1 med
lämningsnummer L2018:1193 förundersöks. På kartplanen i figur 5 och 6 beskrivet som
FU1. Inom detta område har också en urnegrav, registrerad som flatmarksgrav L2018:1195
hittats. Den innehåller keramik (F1) och brända ben (F2). Urnegraven ska vid förundersökningen undersökas och dateras. Norr om förundersökningsområde FU1 förordas även att
den grop som påträffades inom område 1163 förundersöks för att undersöka om gropen är
en igenfylld brunn. Området har registrerats som L2018:1194 och markeras som förundersökningsområde FU2 i figur 5. Förundersökningsschakten i FU1 läggs parallellt med och
utanför utredningsschakten för att undersöka om ytterligare urnegravar förekommer samt
för att avgränsa boplatsområdet. Vid förundersökningen förordas också att prov samlas in
från det 0,2 meter tjocka humösa lagret i schakt 1159 som påträffades på 1,2 meters djup,
i syfte att datera detta. Resultatet kan ge värdefull information om platsens förhållande till
fornlämningarna RAÄ 97:1 och 176:1 med mesolitiska lämningar. Med anledning av att
det i länsstyrelsens förfrågningsunderlag för utredning av Morup 20:1 m fl med diarienummer 431-6518-2018 anges att fältarbetet ska vara avslutat 2019-05-31 är det önskvärt att
en förundersökning av fastighet Morup 20:1 genomförs under det första halvåret 2019, för
att underlätta för Falkenbergs kommuns samt länsstyrelsens vidare beslut och planering av
fastigheten. Förundersökningen får ej genomföras i väderlek med snö och tjäle.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens beslutsnummer:
Eget diarienummer:
Uppdragsgivare:
Utförandetid:
Personal:

Koordinatsystem:
Höjdsystem:
Läge:
Undersökt:
Dokumentation:

Lämningsnummer:
Fynd:
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431–6518–18
2018–323
Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen.
2018-11-19–2018-11-23
Mats Nilsson grävningsledare, Patrik Hallberg. I maskinen Anders Gudmundsson, Kuskatorpet Entreprenad &
Lantbruk AB Halmstad.
Sweref 99 TM
RH 2000
Halland, Morups socken, Morup 20:1 m fl.
Koordinater X 6317687,67 Y 341896,13
1.587 löpmeter, motsvarande 2.897 kvadratmeter frilagd
yta.
Schakt och anläggningar mättes in med GPS. Digital
information finns tillgänglig i Intrasisprojektnummer
Morup2018323u. Digitala fotografier har fotonummer
2018–89– (1–12).
Boplatsområde L2018:1193, Brunn L2018:1194, Flatmarksgrav L2018:1195
Insamlade fynd har accessionsnummer VM 300 002

Bilagor
Bilaga 1
Schaktbeskrivning
Schaktens längd och area har avrundats till närmaste decimeter.
200: Längd 44,7 meter, area 80,4 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial brun sand med rikligt av sten, 0,1–0,4 meter i diameter samt stenlyft och humösa
lagerfickor.
Inga arkeologiska anläggningar påträffade.
210: Längd 51,2 meter, area 94,1 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial brun sand med rikligt av sten, 0,1–0,4 meter i diameter samt stenlyft och humösa
lagerfickor.
Ett möjligt stolphål A223 påträffat.
231: Längd 133,4 meter, area 246,8 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial brun sand med rikligt av sten, 0,1–0,4 meter i diameter samt stenlyft och humösa
lagerfickor. Centralt i schaktet finns en humös svacka. Söder om svackan påträffades fyra
arkeologiska anläggningar, en ränna, A1715 och tre stolphål A1727, A1733 samt A1739.
Norr om svackan påträffades fem stolphål A273, A281, A290, A298 och A306.
314: Längd 125,6 meter, area 234,1 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial brun sand. Mindre talrikt med sten. Centralt i schaktet finns en humös svacka som
i schakt 231. I den södra delen av schaktet påträffades två stolphål A347 och A1748 på ett
avstånd av 42 meter från varandra.
358: Längd 108,8 meter, area 197,9 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial ljusbrun siltig sand. Centralt i schaktet finns ett humöst lager från en svacka som
i schakt 231 och 314. Inga arkeologiska anläggningar påträffade.
398: Längd 57,5 meter, area 105,7 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial ljusbrun siltig sand. En härdbottenrest A386 påträffad i schaktets norra del.
417: Längd 39 meter, area 70,5 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial svallgrus med rikligt av sten, 0,1–0,4 meter i diameter samt omväxlande ljusbrun siltig
sand med rostjordinslag. Inga arkeologiska anläggningar påträffade.
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Figur 1. Karta över schaktfördelning och schaktens id–numrering. Skala 1:2000.

210

1229

428: Längd 52,5 meter, area 98,3 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial svallgrus med rikligt av sten, 0,1–0,4 meter i diameter samt omväxlande ljusbrun siltig
sand med rostjordinslag. Inga arkeologiska anläggningar påträffade.
441: Längd 93,7 meter, area 173,8 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial i södra delen svallgrus 0,1–0,4 meter. I norra delen brun sand. Centralt i schaktet påträffades tre stolphål A464, A473 och A482.
492: Längd 102,8 meter, area 188,3 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial i norra delen siltig ljusbrun sand i sänka mot grävd kanal. I den södra delen brun
sand med 37 stycken påträffade anläggningar, varav en urnegrav A573 hittad innehållande
brända ben (F1) och keramik (F2). Ytterligare ett keramikfragment påträffades som lösfynd
(F3) cirka 0,6 meter söder om urnegraven. Övriga anläggningar utgörs av en grop A695, en
ränna A538, två härdar A552, A563 och trettiotvå stolphål A518, A528, A583, A592, A601,
A608, A618, A627, A636, A644, A652, A660, A670, A679, A687, A708, A717, A726, A735,
A743, A752, A761, A769, A777, A785, A794, A802, A812, A825, A832, A841 samt A849.
856: Längd 112,3 meter, area 211,6 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial i norra delen ljusbrun siltig sand i sänka mot grävd kanal. Centralt och i södra
delen brun sand med sten 0,05–0,2 meter i diameter. Tjugofem anläggningar påträffades
i schaktet bestående av tre gropar A926, A944, A1001, fem härdar A1022, A1033, A1048,
A1073, A1084 och sjutton stolphål A882, A891, A900, A909, A918, A936, A957, A965,
A975, A984, A993, A1013, A1039, A1058, A1066, A1090 samt A1100.
1110: Längd 166,8 meter, area 309,7 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial i norra delen ljusbrun siltig sand i sänka mot grävd kanal. Centralt och i södra
delen brun sand med sten 0,05–0,2 meter i diameter. I norra delen grävdes ett djupschakt
1159. I den södra delen av schaktet påträffades tretton anläggningar bestående av en ränna
A1363, fem stolphål A1341, A1348, A1355, A1413, A1421 och sju härdar A1298, A1309,
A1318, A1332, A1377, A1390 samt A1400.
1136: Längd 174,7 meter, area 320,6 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial i norra delen ljusbrun siltig sand under recent fyllnadsmaterial A1163 ned till 0,8
meter. Därunder sorterad mindre sten 0,1 meter i diameter. I södra delen brun sand med
sten 0,1–0,4 meter i diameter. Tre stolphål påträffades i schaktets norra del A1169, A1177
och A1185.
1159: Djupschakt längd 4,4 meter, area 7,5 kvadratmeter. Schaktet är en fördjupning i schakt
1110. Cirka 0,9 meter under matjorden, (1,2 meter från ytan) påträffades ett 5 cm tjockt lager med moränlera. Under detta ett humöst lager 0,2 meter tjockt. Därunder grå siltig sand
0,7 meter djupt. Därefter avslutades schaktet. Inga arkeologiska anläggningar påträffade.

1195: Längd 62,5 meter, area 111,6 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial brun rostjord med morängrusfraktioner 0,2 meter i diameter samt med omväxlande
humösa lagerfickor. Ett härdbottenfragment A1207 påträffades centralt i schaktet.
1216: Längd 19,3 meter, area 33,4 kvadratmeter. Matjord 0,4–0,6 m. Underliggande markmaterial ljusgrå silt med ler– och rostjordsfragment. Inga arkeologiska anläggningar påträffades i schaktet.
1223: Längd 10,1 meter, area 18,3 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Matjord 0,4–0,6 m. Underliggande markmaterial ljusgrå silt med ler– och rostjordsfragment. Inga arkeologiska
anläggningar påträffades i schaktet.
1229: Längd 16,8 meter, area 30,4 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial ljusgrå finsand. I södra delen rostjordsgrus med humösa fickor. Inga arkeologiska anläggningar påträffades i schaktet.
1239: Längd 23,5 meter, area 41,2 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial i den nordvästra delen ljusgrå finsand. I den östra delen rostjordsgrus med humösa
fickor. Inga arkeologiska anläggningar påträffades i schaktet.
1250: Längd 33,4 meter, area 58,3 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial i den västra delen ljusgrå sand. I den östra delen rostjordsfärgad till grå finsand. Två
stolphål A1263 och 1272 samt en härd A1279 påträffades i schaktet
1287: Längd 30,3 meter, area 52,3 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial i den västra delen ljusgrå sand. I den östra delen rostjordsfärgad till grå finsand. Inga
arkeologiska anläggningar påträffades i schaktet.
1429: Längd 36,9 meter, area 63,2 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial i den södra delen brunt grus som i norr övergår till grå siltig sand i det lägre liggande
området mot grävd kanal. En härd A1440 och ett stolphål A1450 påträffades i schaktet.
1458: Längd 20,5 meter, area 34,3 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial ljusgrå siltig sand. Inga arkeologiska anläggningar påträffades i schaktet.
1466: Längd 34,4 meter, area 70,5 kvadratmeter. Matjord 0,3 m. Underliggande markmaterial brun sand med sten 0,1–0,3 meter i diameter. I schaktet påträffades fem härdar
A1479, A1505, A1536, A1548, A1555 och tolv stolphål A1490, A1496, A1514, A1521, A1529,
A1564, A1571, A1579, A1587, A1594, 1601 samt A1609.

1617: Längd 26,2 meter, area 43,8 kvadratmeter. Matjord 0,3 m i den västra delen. I den
östra delen 0,6 m där matjord ansamlats mot lägre liggande terräng. Underliggande markmaterial ljusbrun sand med rostjordsinslag. I schaktet påträffades tre korta rännor A1627,
A1638 och A1653 som ej gick att definiera.
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