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Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Skövde 5:177 m. fl., Skövde socken och 

kommun. Utredningen föranleddes av Skövde kommuns detaljplanearbete för bostäder i området. 

Utredningsområdet omfattar två mindre områden om sammanlagt cirka 2 hektar. De aktuella ytorna 

utgörs delvis av äldre, relativt öppen tallskog, ett igenväxande gårdstun, en verksamhetsyta och en 

grävd damm med omgivande slänt. Inom det aktuella utredningsområdet fanns före den aktuella 

utredningen inga registrerade fornlämningar. Direkt norr om utredningsområdet har boplatsspår och 

blästbrukslämningar påträffats i samband med en utredning (2014) och en förundersökning (2015). 

Inför den nu aktuella utredningen har en mindre kart- och arkivstudie genomförts. Fältarbetet 

inleddes därefter med en okulär besiktning av de aktuella ytorna. I samband med fältarbetet upptogs 

sedan 24 schakt med grävmaskin (S1-24). Den övervägande delen av schakten upptogs med dubbel 

skopbredd. Inga förhistoriska fynd eller anläggningar, eller lämningar från tiden före 1850, framkom i 

samband med detta. De delar av utredningsområdet som ansluter till gårdstunet, verksamhetsytan 

och den grävda dammen är samtliga starkt påverkade av dessa aktiviteter. Endast i den östligast 

belägna tallskogen var jordhorisonterna ostörda.  

 

Antikvarisk bedömning 

Inga nya fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar påträffades i samband med den 

aktuella arkeologiska utredningen. 
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Figur 1. Översiktskarta med platsen för undersökningen markerad (ring). Skala 1:1 000 000.
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Figur 2. Översiktskarta med kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar samt aktuella
undersökningsområden. Skala 1:20 000.
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Figur 3. Schaktplan som visar sökschaktens placering på de båda fastigheterna. Skala 1:2000.
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