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	Länsstyrelsens dnr: 431-10090-2019
	Kommun: Ystad
	Fastighet: Hedeskoga 18:1 och 18:3 samt Lilla Tvären 2:3
	Fornlämning alt tillfällig arbetsidentitet: L2018:93, L2018:108 och L2018:109
	Typ av undersökning: Förundersökning
	Fältarbetstidens start och slut: 2019-09-23 - 2019-10-04
	Undersökare: Österlenarkeologi
	Projektledare: Lars Jönsson
	Datum: 2019-10-09
	Sammanfattning av undersökningsresultatet: Ystads kommun, Stadsbyggnadskontoret har för avsikt att detaljplanelägga ett område söder om Hedeskoga by inom  fastigheten Hedeskoga 18:1 och 18:3 samt Lilla Tvären 2:3. Området som planeras att bebyggas är ca 14 ha (140 000 kvm) stort. Österlenarkeologi har tidigare genomfört en arkeologisk utredning inom ett 15,5 ha (155 000 kvm) stort område. I den norra delen av planområdet påträffades ett grav- och boplatsområde (UY1) (L2018:93), en boplats (UY2) (L2018:108) och en eventuell flatmarksgrav (UY3) (L2018:109).På platsen för den eventuella flatmarksgraven inom UY3 (L2018:109) togs ett ca 7 x 7,5 meter (ca 52 kvm) stort schakt upp. Vid utredningen framkom en potentiell flatmarksgrav i form av en stenpackning/ stenkonstruktion. Vid förundersökningen framkom visserligen en del stenar, men det visade sig att dessa antingen var jordfasta eller låg i matjorden. Några spår efter en grav fanns inte. I grav- och boplatsområdet inom UY1 (L2018:93) grävdes fem schakt (S1-5). Dessa berörde en yta av sammanlagt 675 kvm, dvs. ca 9% av den totala förundersökningsytan inom UY1. I den norra delen av S1, i den västra delen av UY1, framkom ett recent dike, en grop från 1700-1800-tal, tre odaterade stolphål och en oformlig grop. I den södra delen av S1 fanns en stor mängd gropar och ett större gropsystem. Inga fynd framkom i dessa gropar, men mycket tyder på att det rör sig om lertäkter, sannolikt från 1600-1800-tal. Troligtvis har lermaterialet använts som byggnadsmaterial, t.ex. lerstenar och lerklining till korsvirkeshus. Då kunskapspotentialen angående tidigmoderna lertäkter är begränsad kommer området med lertäkter inte att ingå i det potentiella slutundersökningsområdet.I S2 och S5, i den centrala delen av UY1, fanns boplatslämningar i form av en härd, tre gropar och ca 15 stolphål. Inga förhistoriska fynd påträffades i någon av de undersökta anläggningarna. Det fanns inga klarlagda stolpburna hus, vilket dock inte utesluter att huslämningar kan finnas inom undersökningsområdet. Kommande C14-analyser kan förhoppningsvis datera några av de arkeologiska lämningarna inom S2 och S5.I S3 i den östra delen av UY1 framkom två urnegravar med brända ben, en möjlig grav med stenlagd kant, en härd och en grop intill en stor sten. I S3 fanns ett flertal större stenar och två stenkoncentrationer. Urnegravarna är preliminärt daterade till yngre bronsålder. I schaktet längst i öster (S4) fanns två större gropar. I en av groparna fanns en liten tegelbit. Groparna är belägna strax öster om en tidigare registrerad boplats från romersk järnålder.I boplatsområdet inom UY2 (L2018:108) grävdes fyra schakt (S6-9). Dessa berörde en yta av sammanlagt 617 kvm, dvs ca 9% av den totala förundersökningsytan inom UY2. I S6, i den norra delen av UY2, framkom sex gropar. I den största gropen fanns ett flertal små förhistoriska keramikskärvor, sannolikt från yngre bronsålder/äldre järnålder. I S8 fanns ett flertal mindre gropar och stolphål. I flertalet av dessa fanns det skärvor av yngre rödgods, porslin och fajans samt en modern glasskärva och tegelkross. I S7 fanns endast ett stolphål med en bit tegel. Mycket tyder på att lämningarna i S7 och S8 är från 1700-1800-tal. Det bör också nämnas att det inom UY2 fanns omfattande odlingsskador, såsom plogspår och hjulspår. I den östra delen av S9, i den västra delen av UY2. fanns ett tjockt torvaktigt lager. Sammanfattningsvis kunde förundersökningen belägga en gravgrupp i form av två urnegravar, preliminärt daterade till yngre bronsålder, samt en möjlig grav, i den östra delen av UY1 (S6). I den centrala delen av UY1 fanns dessutom boplatslämningar. Dateringen av dessa är visserligen oklar, men  förhoppningsvis kan C14-analyser klarlägga dateringen av boplatslämningarna.I den norra delen av UY2 konstaterades ett flertal gropar. I en av dessa fanns förhistorisk keramik, sannolikt från yngre bronsålder/äldre järnålder. Den arkeologiska utredningen visade dock att de arkeologiska lämningarna var ganska få i den norra delen av UY2. Möjligtvis kan det finnas några fler gropar inom UY2, men kunskapspotentialen får anses vara relativt begränsad. Detta innebär att det inte finns något behov av en fortsatt undersökning inom UY2.
	Åtgärdsförslag: Förundersökningsresultaten visar att en (slut)undersökning bör genomföras i den centrala och östra delen av UY1 (L2018:93). Preliminärt föreslås att ett område på ca 4 500 kvm bör undersökas vidare. Inom området finns urnegravar och boplatslämningar i form av härdar, gropar och stolphål. Möjligtvis kommer ytan att revideras när kommande C14-analyser är klara och boplatslämningarna är C14-daterade.Däremot är det inte nödvändigt med ytterligare arkeologiska åtgärder inom UY2 (L2018:108) och UY3 (L2018:109), vilket är motiverat i texten ovan.


