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Västergötlands museum

Catharina Henriksson

PM avseende arkeologiska förundersökningar av fornlämningarna
L2019:1969, L2019:1971, L2019:2339-2444 och L2019:2346 samt
förundersökning i avgränsande syfte av RAÄ 12:1-2/ L2019:2935-2936

Inför fortsatta planer med en ny detaljplan inom fastigheterna Ryd 15:14 och 15:44 i
Skövde kommun har Västergötlands museum utfört arkeologiska förundersökningar i
området. Vid en arkeologisk utredning som utfördes våren 2019 påträffades flera
nyupptäckta fornlämningar. Dessa är; L2019:1969 (torplämning), L2019:1971 (lager),
L2019:2339 (boplats), L2019:2340 (boplatslämning övrig), L2019:2341
(flatmarksgrav), L2019:2342 (boplatslämning övrig), L2019:2343 (boplatslämning
övrig), L2019:2344 (boplatslämning övrig) och L2019:2346 (torplämning). Se bilaga 1-
2.

Inom ett par ytor ligger fler än en fornlämning. För att lättare presentera resultatet har
fornlämningarna delats in i olika områden 1-4. Se bilaga 3-6.

Förundersökningen i avgränsande syfte av gravarna RAÄ 12:1-2/L2019:2935-2936
genomfördes inte då det framkom att de inte kommer att beröras av den nya
detaljplanen. Se bilaga 2.

RESULTAT

L2019:2339 = Område 1
Område 1 utgörs av L2019:2339, ett boplatsområde. Här framkom vid utredningen flera
anläggningar i form av stolphål och gropar. Nu påträffades fler stolphål och gropar samt
några kolningsgropar. Ett flertal schakt drogs inom ytan och då bedömningen gjordes att
det inte rör sig om något stort boplatsområde undersöktes de påträffade anläggningarna.
Stolphålen undersöktes och bedöms som möjligen ganska sentida. Inga spår efter
byggnader eller andra konstruktioner går att urskilja. Från bl.a. kolningsgroparna togs
träkol som ska skickas till vedartsanalys och vidare till 14C-analys för datering.
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Västergötlands museum bedömer att fornlämningen är undersökt och borttagen i
samband med förundersökningen och föreslår att inga flera åtgärder görs inför fortsatta
planer. Se bilaga 3, 7 och 8.

L2019:2340 = Område 2
Område 2 utgörs av L2019:2340, boplatslämning övrig. Vid utredningen påträffades här
två förmodade stolphål. Dessa två kunde nu tas fram och undersökas. Då inga fler
stolphål eller andra anläggningar påträffades i schakten föreslår Västergötlands museum
att inga flera åtgärder görs inför fortsatta planer. Se bilaga 4, 7 och 8.

L2019:1971, L2019:2341, L2019:2342 och L2019:2346 = Område 3
Område 3 utgörs av flera fornlämningar som påträffades vid utredningen; L2019:1971
(lager), L2019:2341 (flatmarksgrav), L2019:2342 (boplatslämning övrig) och
L2019:2346 (torplämning). Se bilaga 2 och 5.

Efter förundersökningen kan fastslås att lagret L2019:1971 tolkas som påfört, sentida
och förslås utgå.

Inga fler flatmarksgravar (L2019:2341) påträffades nu men bedömningen görs att man
vid avbaning av ett större område kan hitta fler, eftersom det sällan ligger endast en
inom en yta.

Ytan för L2019:2342 blir större, i flera schakt har förhistoriska anläggningar påträffats,
främst stolphål. Här görs bedömningen att spår efter hus kan finnas. Även flintavslag
har hittats.

Vid ytan för torpet Karstorp (L2019:2346) påträffades en större yta/lager som tolkas
som resterna efter boningshuset. Vid rensning av en mindre yta framkom flera föremål;
keramik, spik, glas m.m. som sannolikt är från 1700-talet. Här föreslås en
slutundersökning då Karstorp finns på en karta från 1750-talet och därmed en
fornlämning.

Från flera anläggningar togs träkol som ska skickas till vedartsanalys och vidare till
14C-analys för datering. Västergötlands museum bedömer att området bör
slutundersökas inför fortsatta planer. Se bilaga 5, 7 och 8.
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L2019:1969, L2019:2343 och L2019:2344= Område 4
Även inom område 4 ligger flera fornlämningar inom en yta; L2019:1969
(torplämning), L2019:2343 (boplatslämning övrig) och L2019:2344 (boplatslämning
övrig). Alla påträffades vid utredningen.

L2019:2343 (boplatslämning övrig) och L2019:2344 (boplatslämning övrig) är två
stolphål som nu undersöktes och togs bort. Då inga fler stolphål eller andra
anläggningar av boplatskaraktär påträffades anser vi att dessa fornlämningar är
undersökta och borttagna i samband med förundersökningen.

Vad gäller L2019:1969 (torplämning) så är det rester efter torpet Olofstorp som nu
påträffades i fler schakt. Vid ytrensning framkom flera föremål; keramik, spik, glas
m.m. som sannolikt är från 1700-talet. Olofstorp finns på en karta från 1750-talet och är
därmed en fornlämning.

Från flera anläggningar togs träkol som ska skickas till vedartsanalys och vidare till
14C-analys för datering. Västergötlands museum bedömer att området för torpet
Olofstorp bör slutundersökas inför fortsatta planer. Se bilaga 6, 7 och 8.

Sammanfattande resultat och förslag till fortsatta åtgärder
Västergötlands museum anser att två områden bör gå vidare till slutundersökningar,

område 3 (L2019:2341, L2019:2342 och L2019:2346) och område 4 (L2019:1969). Vid

område 3 anses att L2019:1971 inte längre är att betrakta som fornlämning. Vid område

4 är L2019:2343 och L2019:2344 undersökta och borttagna i samband med

förundersökningen.

Fornlämningarna vid område 1 (L2019:2339) och område 2 (L2019:2340) anses vara

undersökta och borttagna i samband med förundersökningen och Västergötlands

museum föreslår att inga fler åtgärder görs inför fortsatta planer.

Ett flertal prover från olika anläggningar ska skickas för vedartsanalys. Ett urval av
dessa kommer att skickas vidare för 14C-analys så att lämningarna kan dateras.
Resultaten kommer att redovisas i kommande rapport.

Skara 7/10 2019

Catharina Henriksson
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Bilagor: 1-6. Planer
7. Schaktbeskrivningar
8. Anläggningsbeskrivningar
9. Översikt förslag slutundersökningsområden


































