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Omslagsbilden är som sedvanligt inom den arkeologiska praktiken en uppvisning av ”det bästa” (?) fyndet: ett korsformigt spänne från den 
period av järnålder vi kallar folkvandringstid. Spännet - hittades tillsammans med ett annat i det som var kvar av en grav, som en gång 
lagts i ett slags kistliknande litet utrymme av kalkstenshällar och  sten. Med tiden hade graven blivit övergiven och bortglömd och fick 

senare funktionen av åkerholme där man lade upp sten. Platsen förundersöktes i april 2009 och då återfanns det som var kvar från landet 
längesedan. Det var såpass litet bevarat att det kunde tas bort i och med förundersökningen, men först efter dokumentation. Eftersom 

allt togs bort tedde det sig passande att en sista gång lägga vårens första blommor platsen för graven, tillsammans med det korsformiga 
dräktspännet, med ett häst- eller kanske ormliknande huvud i nedre änden.

AB oktober 2009.
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1 Omfattningen av den arkeologiska utredningen samt forn-
lämningsområden som identifierats tidigare och i samband 

med de arbeten som Västergötlands museum genomfört 2007 
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redovisning av arkeologi 2007 - 2009

RAPPORT

Redovisning av arkeologiska resultat och konsekvenser
Detaljplanearbete Logistikcentrum

Tillämpligt exempel ur lagen om 
kulturminnen, vilken legat till 
grund för utredningar och undersök-
ningar (aktuellt utdrag ur Kulturmin-
neslagens 2 kapitel, SFS 1988:950). 
Det är med myndigheten länssty-
relsen kommunen samrått. Väster-
götlands museums roll har varit att 
fungera som utförare av arkeologiska 
tjänster.

Bakgrund

Västergötlands museum har sedan 2007 genomfört olika typer 
av arkeologiska arbeten inför planeringen av ett logistikcentrum 
i Marjarpsområdet, Friggeråkers socken. De här markerna 
ligger i ett område rikt på sedan länge kända fornlämningar, väl 
värda att beakta och ta hänsyn till i samhällsutveckling i den 
mån de kan konstateras ha ett relevant innehåll. Arbetena har 
genomförts vid olika tillfällen (utredning – förundersökning – 
undersökning) efter beslut av Länsstyrelsen Västra Götaland. 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömde att så omfattande 
markexploatering innebar dels en risk för att nya, hittills okända 
fornlämningar skulle kunna beröras, dels för att undersöka och 
beskriva omfattningen av redan kända fornlämningar. 

Arbetsprocessen arkeologi i Marjarpsområdet har till november 
2009 bestått av en sådan arkeologisk utredning (2007) samt 
förundersökningar av fornlämningsplatser (2008 – 2009). För 
de delar som omfattas av arbetet med detaljplanen har relevanta 
utredningar och förundersökningar slutförts i fält. Resultaten 
redovisas i rapporter, som i regel inte finns tillgängliga mer 
omedelbart efter genomförda fältarbeten. Av större vikt är den 
omedelbara återrapportering som kan ske i direkt anslutning 
till genomförda arbeten, där fokus ligger på resultatredovisning 
med konsekvens för förestående planering. Det här dokumentet 
är ett sådant exempel. Det har sammanställts i efter avslutade 
förundersökningar i oktober 2009. I det fall mer speciella uttryck 
används förklaras de närmare i slutet av den här korta rapporten.

10 § Den som avser att 
uppföra en byggnad eller 
en anläggning eller genom-
föra ett annat arbetsföre-
tag bör i god tid ta reda på 
om någon fast fornlämning 
kan beröras av företaget 
och i så fall snarast sam-
råda med länsstyrelsen.
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Resultat – inledande sammanfattning

Resultaten låter sig enklast redovisas i en översiktlig kartbild 
med bas i ortofoton - se den sista kartbilden i rapporten, bild 11. 
Kartan visar konsekvensen av resultaten från undersökningarna 
på ett mycket översiktligt plan. Den större gräns som ritats in på 
ortofotot i bild 1 och 11 motsvarar det totala utredningsområdet 
(2007), där även  fornlämningarnas identifikationsnummer 
återges i bild 11 (alla hör till Friggeråkers socken). Inom 
utredningsområdet hittades flera nya lämningar 2007 (nummer 
över 100; tvåställiga nummer är fornlämningsplatser som varit 
kända sedan länge). En i kartbilden överkorsad fornlämning, 
eller del av sådan, innebär att arkeologi inom området stannar 
i och med de nu utförda undersökningarna. Av kartan bild 
11 framgår alltså att det i dagsläget (2009-10-12) enbart är 
fornlämningen Friggeråker 116 som behöver undersökas 
närmare.

VAR I PROCESSEN ÄR VI? 
Till och med november 2009 är 

arkeologisk utredning och för det nu 
aktuella planområdets initiala del alla 
förundersökningar genomförda. Vid 
flera av de genomförda förundersök-
ningarna har en utökad form av för-
undersökning skett varvid lämningar 
borttagits i sin helhet, eller så har 
resultaten inneburit att man inte kan 
se det som motiverat med fortsatta 
undersökningar. Undantaget är för 
närvarande endast en fornlämning, 
Friggeråker 116 (se text, kartor 
samt tabell) samt Friggeråker 103 
(för vilken länsstyrelsen beslutat om 
borttagande utan särskild arkeolo-
gisk undersökning).

3



3

redovisning av arkeologi 2007 - 2009

Arkeologisk utredning 2007

Enkelt uttryckt har utredningsarbetet gått ut på att översiktligt 
söka efter, identifiera och på ett enkelt plan beskriva 
okända fornlämningsplatser. I regel uttrycks det generellt  i 
Länsstyrelsens kravspecifikationer som att alla fornlämningar 
skall vara kända efter en arkeologisk utredning. Reellt sett 
går det inte att upprätthålla en sådan ambition utan att t ex 
totalavbana eller på liknande sätt kontrollera om det finns spår 
av fornlämningar som dolts under mark i ett större område. 
Inom den arkeologiska praktiken har dock utvecklats sätt att 
med mer eller mindre rimliga arbetsinsatser och konsekvenser 
just söka efter, identifiera och på ett enkelt sätt beskriva okända 
fornlämningsplatser, utan att man enkelt uttryckt behöver vända 
på varenda grästorva. Man måste förlita sig till de bedömningar 
som gjorts. I slutänden kan länsstyrelsens ”skall”-krav praktiskt 
sett tolkas som att fornlämningar som inte ”avslöjats” i och med 
en genomförd utredning inte existerar. Man får därmed s a s vara 
nöjd med dem som bragts i dagen vid en utredning.

Efter genomförd utredning (2007; med komplettering 2009 
inom fastigheten Marjarp 25:1) visade det sig finnas flera platser 
inom Marjarpsområdet som hade indikationer på att vara dittills 
okända fasta fornlämningar, om än med okänd utsträckning 
och okänt innehåll. Notera att utredningsområdet inte 
nödvändigtvis sammanfaller med DP-området. Det ursprungliga 
utredningsområdet var större än de områden man arbetar med i 
dagsläget.

Utredningen resulterade i 13 nya fasta fornlämningar (områden/
ytor) och en fyndplats (karta bild 4). Därtill kompletterades 
två sedan tidigare kända boplatser med nytt fyndmaterial, 
fornlämningarna Friggeråker 85 och 86. De observationer som 
gjordes vid utredningen redovisas i tabell samt karta nedan. 
Platserna är markerade som område nr 1-15 samt en punkt som 
indikerar ett nyupptäckt block med en skålgrop (Friggeråker 
107). För de som berörs av planområde/en har det varit aktuellt 
med arkeologiska förundersökningar som beskrivs närmare 
nedan.
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UTREDNINGSOMRÅDE FORNL NR AKTUELL STATUS PER 2009-10-08

Område 1 - Område med 
boplatslämningar 

Friggeråker 102 Undersökt och borttagen vid 
förundersökningen 2008-05

Område 2 - Område med 
boplatslämningar 

Friggeråker 106 Ej undersökt (i planerad naturmark)

Område 3 - Område med 
boplatslämningar (härd)

Friggeråker 103 Ansluter trol till en år 2000 undersökt 
och borttagen boplats, RAÄ 98. Kan 
borttagas utan undersökning (Lst dnr 
431-47558-2007 beslut 2009-09-16).

Område 4 - Område med 
boplatslämningar 

Friggeråker 116 Förundersökt 2008-11. Ej borttagen 
per 2009-10. Kan undersökas med 
låg/riktad ambitionsnivå

Område 5 - Område med 
boplatslämningar 

Friggeråker 113 Undersökt och borttagen vid 
förundersökningen 2008-11

Område 6 – Område 
med riklig förekomst av 
flintfynd och förekomst av 
boplatslämningar 

Friggeråker 112 Del/förundersökt 2009-04 (ingen 
fortsättning), kompletterande 
bedömning höst 2009 – ingen 
fortsättning

Område 7 – 
Stenåldersboplats som 
utgörs av område med 
rikligt förekomst av 
flintmaterial. 

Friggeråker 111 Undersökt – ej återfunnen vid 
förundersökning 2009-09 och 2009-
10 – ingen fortsättning

Område 8 – Boplatsområde 
(observationer 
av anläggningar i 
utredningsschakt samt fynd 
från ytinventering 

Friggeråker 110 Undersökt – ej återfunnen vid 
förundersökning förundersökning 
2009-09 och 2009-10 – ingen 
fortsättning

Område 9 – Boplatsområde 
Bestående av en härd och 
ytinventerade flintfynd

Friggeråker 109 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde)

Område 10 Boplatsområde Friggeråker 104 Ej undersökt (i ”resursmark”)

Område 11 Boplatsområde Friggeråker 108 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde)

Område 12 – Fyndplats för 
flinta -Förekomst av flinta. 

Friggeråker 115 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde; i kant av ”resursmark”)

Område 13 – 
Boplatsområde 

Friggeråker 114 Ej undersökt (i planerad naturmark)

Område 14 – Tidigare känd 
fornlämning, Friggeråker 
85:1, stenåldersboplats

Friggeråker 85 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde)

Område 15 – Tidigare känd 
fornlämning, Friggeråker 
86:1, stenåldersboplats

Friggeråker 86 Ej undersökt (utanför aktuellt 
planområde)

Skålgropssten - Block med 
skålgropsförekomst

Friggeråker 107 Omgivande område förundersökt 
2009-04. Undersökt och borttagen 
enl beslut av länsstyrelsen -  okt. 
2009

TABELLEN berättar om utredningsre-
sultaten 2007, där områdena 1 - 15 
samt Skålgropsstenen identifierades 
som fornlämningar. Områdena visas 
i kartan på motsående sida. Plat-
serna fick som ”nya” fornlämningar 

efter utredningen unika identifika-
tioner i FMIS, Friggeråkers socken 
(kolumn 2), och det är de namn vi 
använder om dem idag. Den tredje 
kolumnen anger status per 2009-10 
för lämningarna.
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KARTAN visar de områden som iden-
tifierades som fornlämningsplatser/
med fornlämningsindikationer vid 
utredningen 2007. Observera att 
kartan är en redovisning av vad som 
hänt i och med utredningen - i pla-

neringssammanhang är den, vilket 
framgår av kommentarerna i tabel-
len - redan  historia. I planerings-
sammanhang bör man hellre ta del 
av de kartor som följer i rapporten.

4
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Arkeologiska förundersökningar 2008 - 
2009 

Om resultaten av de olika förundersökningarna berättas nedan i 
sammanfattad form fornlämningsvis i nummerordning där även 
tidpunkt för förundersökningen anges. Platserna redovisas bland 
annat i karta ovan samt i bilaga, och de förekommer i övriga fall 
i texten med respektive fornlämnings-ID (t ex Friggeråker 102).

Friggeråker 24 (2009-04)

Förundersökningen avsåg en rest av en förmodad gånggrift  eller hällkista. 
Före undersökningen syntes endast en med odlingssten överhöljd skadad 
och snedställd kalkstenshäll. Vid undersökning av omgivande område (ca 
800 kvm) påträffades ingen gravkonstruktion eller liknande lämning. Vid 
undersökningen av lämningen i sig konstaterades den snedställda hällen 
vartefter försiktig grävning skedde vid dess sidor. En mycket skadad 
insida av en kraftigt förstörd kistkonstruktion, i vilken hällen kan ha ingått 
konstaterades. I denna fanns en skadad gravläggning, i form av skelettgrav 
med enstaka ben i orubbat läge, t ex delar av skalltak m m, tänder, bröstdelar; 
även omflyttade ben, dock tillräckligt för att dokumentera en mycket skadad 
grav i N-S riktning, där den kvarstående synliga hällen utgjort den västra 
sidan i en kistkonstruktion som uppenbarligen ställts i en flack hög, som en 
gång tagits bort. Fynd av spänne strax nedan haka, trol i läge invid bröst, 
samt ytterligare ett spänne. Enstaka mindre sten i den östra sidan kan ses 
som skoningssten till en östra sidohäll, som tagits bort. Gavelstenar saknades 
helt; graven syntes helt avgrävd/skadad vid bäckenparti mot söder. Resterna 
av skallen låg omedelbart under torvskikt i åkerholmens kant mot åkeryta. 
Det bedömdes att graven i blottlagt skick svårligen kunde ligga kvar. Efter 
underrättelse till länsstyrelse borttogs de blottlagda delarna.

Friggeråker 25 (2009-10)

Förundersökningen avsåg fornlämning 25 som berörs av aktuellt och 
evt kommande detaljplaneområde inom fastigheterna Friggeråker 23:1 
och 24:1. Fornlämningen beskrivs idag som en flack kulle, möjligen en 
gravhög, men har även benämnts stensättning. Vid 1984 års revidering av 
fornminnesregistret noterades att kullen var ”sannolikt naturlig”.

Förundersökningen syftade till att finna bevarade spår av någon form 
av gravtyp. Innan schaktning av området genomfördes - efter harvning 
av marken - en ytavsökning utan fynd av fornlämningsindikerande spår. 
Förundersökningen genomfördes i form av grävning av sökschakt omedelbart 
norr om den befintliga stenmur som delar den norra delen av kullen, samt ett 
bredare schakt (en schaktad yta) över kullens krön och södra del. Schaktet 
fördes ned till och väl genom bottenmaterialet, som över kullen i stort 
sett fanns i ytan (ploglagret var här av begripliga skäl mycket tunt). Cirka 
100 kvm yta banades av över graven. Till detta kan föras de föga givande 
sökschakten omedelbart invid, vilka gjordes i den förundersökning som 
omfattade fornlämningen Friggeråker 110. Den bedömning som gjordes 

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 24.Andreas Åhman 

vid det som syntes av graven samt 
under framborstning av skalltak och 
det korsformiga bronsspänne som 
hittades. Graven borttogs helt vid 
förundersökningen och platsen är 
idag plöjd åkermark.

5
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i samband med revideringen av lämningen 1984 visade sig vara riktig: 
på platsen finns endast en naturlig grusbacke, helt utan inslag av fast 
fornlämning. Varför den i samband med revideringen 1984 åsatts status som 
fast fornlämning med den bedömningen som då gjordes är mycket oklart.

Friggeråker 49 (2009-10)

Lämningen beskrivs i fornminnesregistret som: Hällkista, rest av (platsen 
för?) under flatmark. Uppgifterna går tillbaks till slutet av 1920-talet. 
Lämningens skadestatus anges som ”förstörd” och den har ej ansetts vara fast 
fornlämning. Av den förmodade lämningen syntes inför förundersökningen 
inga spår. Man kunde inte förvänta sig särskilt väl bevarade fynd, 
särskilt med tanke på att grannen, Herr Hansson, vilken varit uppvuxen i 
grannfastigheten sedan 60 år, upplyste om att tidigare ägare till fastigheten 
24:11 låtit schakta ned trädgårdsytan och del av gårdsplanen. Med ledning 
av de äldre orienteringsuppgifterna grävdes ett ca 15 kvm stort schakt i 
gräsytan - snarast södra delen av gårdsplanen, invid ett år 1930 befintligt 
trädgårdsstaket, och mellan då befintligt manhus och ladugård. Schaktet 
fördes ställvis ned till ca 0,7 m djup, ned i orört bottenmaterial.

Under grässvålen fanns ett matjordslager (identiskt med åkerjord; mycket 
låg mull-halt; under detta naturligt avsatt grusblandad morän samt spår 
av en nedgrävning som sträckte sig i riktning ut mot gårdsplanen. Vid 
genomgrävning av denna hittades en naturligt avnött ca 0,3 x 0,5 m stor 
knappt 5 cm tjock kalksten, följt av grus- och humusfyllning och en uppsjö 
av skräp från 1900-talets första hälft (aluminiumgryta; porslin från flera kärl; 
glasflaskor; odefinierat järnskrot, rester av plåthinkar och burkar m m). Depån 
urgrävdes i tron att den återfyllts ovan och an mot de förment kvarliggande 
delarna till fornlämningen. Här fanns dock bara orört bottenmaterial och 
inga spår av en grav. En närmare studie av de undersökta nivåerna jämfört 
med invidliggande gårdsplan ger vid handen att gårdsplanen delvis måste ha 
schaktats ur för att sedan delvis återfyllas med hållbara bärlager. Man kan 
följaktligen inte förvänta sig någon bevarad grav på den nu angivna platsen 
för Friggeråker 49; förutsättningarna är helt enkelt för usla. Resultatet kan 
beskrivas med uttrycket ”ej återfunnen”  (vilket implikerar att det funnits en 
”grav” här en gång) eller ”förstörd”.

Friggeråker 102 (2008-05)

Vid förundersökningen, i form av avbaning av ett större område, 
hittades utplöjda och skadade härdar av förhistorisk typ, dock inga andra 
anläggningar. Härdarna var samlade till den S delen av det område 
som benämnts Friggeråker 102. Anläggningarna genomgrävdes och 
dokumenterades. Daterade prover visar på tiden ca 400 - 200 f Kr f. Fynden 
ger marginell ökning av kunskapen om området, där den kanske viktigaste 
kunskapen tagits till vara i och med förundersökningen: inom de låglänta 
markerna finns lämningar av ”boplatskaraktär”, främst dåligt bevarade spår 
av härdar. De kan, vilket antyds i undersökningsplanen för lämningen, inte 
utan viss tvekan samlas under begreppet ”boplats”. Snarast kan man anta att 
de är ett slags spår av aktiviteter i ett större förhistoriskt resursutrymme som 
t ex sträcker sig i och runt den äldre våtmarken. Fornlämningsområdet till 
102 är därmed i praktiken relativt flytande, men kan som hanterbar enhet här 
påstås vara avgränsat och borttaget.

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 49: ”Arkeologi till 
frukost” mitt framför förstubron, 
på den plats man tänkt sig att det 
skulle finnas bevarade spår av en 
hällkista som togs bort för över 80 
år sedan enligt vad som sagts. I 
nedgrävd väg fanns här dock endast 
det vi ännu bara ser som ”skräp” 
- morgondagens arkeologiska fynd 
i form av en äldre deponi av glas, 
porslin, järnbitar, burkar och en alu-
miniumkittel, allt från första hälften 
av 1900-talet.

6
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Mot bakgrund av det förväntade kunskapsutbytet från förundersökningen, 
vilket kan sammanfattas med ”daterbara, spridda fragment av förhistoriska 
härdar, dock ej utpräglad boplats” ter det sig inte som meningsfullt att 
utföra vidare undersökningar av fornlämning Friggeråker 102 i fortsatt 
handläggning. Konkret innebär det givetvis inte att varenda rest av härd 
eller sotfläck är uppbringad och borttagen i och med förundersökningen. 
Den kunskap och erfarenhet som gjorts i förundersökningen, i form av 
förekomst - funktionsbestämning - datering kan dock ses som fullt tillräcklig 
dokumentationsinsats i det aktuella fallet. Enstaka härdar kan ligga inom 
ett betydande område, men i huvudsak är fornlämningen i och med 
förundersökningen undersökt och borttagen. Rekommendation: ingen fortsatt 
undersökning av fornlämning Friggeråker 102.

Friggeråker 105 (2007-10)

Fyndplats, lösfynd. Vid utredningen 2007 drogs sökschakt i närheten av 
fyndplatsen. Ingen ytterligare åtgärd har ansetts nödvändig.

Friggeråker 107 (2009-04 samt 2009-10)

Lämningen beskrivs i fornminnesregistret som: Skålgrop, ca 4 cm stor, i 
markfast block. Skålgropen är belägen på den flata S-sluttande ovansidan 
av blocket, ca 1,5x0,6x0,5 m st och 0,2 m h. Tillägg dnr 321-2124-2009: 
Vid arkeologisk förundersökning år 2009 kring blocket påträffades inget 
av antikvariskt intresse. Skålgropen borttogs efter beslut av Länsstyrelsen i 
Västra Götaland i anslutning till pågående förundersökningar i Friggeråker (fl 
25, 49, 110, 111). 

Undersökningen inleddes efter förfrågan från Länsstyrelsen med ett försök 
att undersöka om ”det skulle finnas något under blocket”; med tanke på dess 
förmodade storlek kanske det var mindre rimligt. Inledningsvis användes 
större grävmaskin (CAT 312), vid vilket ett försök gjordes att gräva ned 
och få tag om stenen för att gräva upp den. Det visade sig ganska snart 
att det som setts av stenblocket enbart varit toppen av ett block, med bas 
under marken med en betydligt större diameter än vad som syns i markytan. 
Eftersom blocket kunde kännas med grävskopa på ca 0,5 - 0,7 m djup, och 
utan att det gick att rubba den, tedde sig Länsstyrelsens farhåga att blocket 
lagts som täckhäll över något odefinierat fornlämningsspår som obefogad. 
Stenen flyttades därför ej. Borttagandet fortsatte i form av försök att knacka 
och slutligen skava bort skålgropen från blocket med grävmaskin. Försöket 
lyckades inte särskilt väl eftersom skålgropen var belägen på en slät sida 
av hällen. Skålgropen borttogs slutligen genom huggning med särskild 
murarhammare, varvid upprepade slag med hammarens mejselliknande 
ände bidrog till att helt utplåna skålgropen. Under arbetet dokumenterades 
skålgropen i form av fotografering. Det block i vilket skålgropen ingått 
i kvarligger på orubbad plats. Skålgropen däremot är destruerad enligt 
länsstyrelsens beslut. I närområdet finns i enlighet med vad som tidigare 
undersökts inga spår av antikvariskt eller arkeologiskt intresse.

Friggeråker 110 (2009-09)

Förundersökningen avsåg  fornlämning 110 som berörs av aktuellt och 

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 107: Skålgropen i 

stenblocket destruerades efter för-
sök med grävmaskin slutligen med 
murarhammare och handkraft.Att 
den inte kunde vara kvar beror på 
att man sannolikt inte velat ha en 
fornlämning i cirkulation som kunde 
hamna på annan plats och på så vis 
bli ”återupptäckt” i fel sammanhang.

7



9

redovisning av arkeologi 2007 - 2009

eventuellt framtida detaljplaneområde inom fastigheterna Friggeråker 
23:1 och 24:1. Det noterades vid arkeologisk utredning (2007), delvis 
genom ytinventering och främst grävning av sökschakt samt bedömning 
av terrängen. Vid utredningen hittades t ex spår av nedgrävningar, 
mörkfärgningar och liknande vilka ansågs vara tillräckliga indikationer på att 
värdera platsen som boplatslämning.

Förundersökningen syftade till att finna bevarade spår av och avgränsa 
fornlämningen. Förundersökningen genomfördes i form av grävning av 
sökschakt (15 st, ca 1640 kvm), vilka fördes skiktvis ned till orört, naturligt 
avsatt bottenmaterial. I schakten noterades spår av naturligt avsatt material 
(t ex alunskiffer, vilket ger intryck av sotfärgning och ett härdliknande 
intryck) samt andra mörkfärgningar av naturlig art (geologiska skillnader, 
spår av röjd sten etc). Det fanns inga tydliga eller till till lämning/spår av 
lämning tolkningsbara spår inom förundersökt område, vilket omfattat 
hela fornlämningen. I anslutningen till förundersökningen för-undersöktes 
även hela området för fornlämning 25 (förment mycket osäker gravhög) i 
Friggeråkers socken.

Inga spår av fast fornlämning utan synligt märke ovan jord påträffades vid 
förundersökningen. Inom förundersökt område, vilket omfattar hela området 
för fornlämning 110 samt 25 finns inga fasta fornlämningar. 
Resultatet kan beskrivas med uttrycket ”ej återfunnen”  - ”undersökt - 
borttagen” (vilket implicerar att utredningens värdering av området varit 
korrekt, men att just den typen av lämningar man noterat då ej återfunnits) 
eller ”ej återfunnen” - ”ingen fornlämning” (vilket implicerar att det inte 
funnits något annat än otydliga kriterier på fornlämning/boplats här).

Friggeråker 111 (2009-10)

Förundersökningen avsåg del av fornlämning 111 som berörs av aktuellt och 
eventuellt kommande detaljplaneområde inom fastigheterna Friggeråker 23:1 
och 24:1. Vid arkeologisk utredning (2007) hade markerna inom Friggeråker 
23:1 ytinventerats, och den mängd flintobjekt som då påträffades ledde till 
bedömning att det inom ett större område fanns boplatsrester, dock utan 
närmare precisering var. Förundersökningen syftade till att finna bevarade 
spår av och avgränsa fornlämningen, främst mot söder. Förundersökningen 
inleddes med provgropsgrävning samt vattensållning (ca 21 - 22 kbm) 
och skärslevsgrävning av provgropar. Två mindre flintbitar med slagspår 
påträffades samt enstaka bitar kvarts (alla i plogjorden). Härefter följde 
grävning av sökschakt (14 st, ca 1230 kvm), vilka fördes skiktvis ned 
till orört, naturligt avsatt bottenmaterial. Inga spår av fast fornlämning 
utan synligt märke ovan jord påträffades vid förundersökningen. Inom 
förundersökt område finns inga fasta fornlämningar.

Den förmenta boplatsen - vilket den nu är registrerad som, och som ligger 
kvar norr om för-undersökningsområdet, bör evt omvärderas till ”fyndplats”/
område med lösfynd i åkerjord eller liknande. Sett med hänsyn till topografi 
och den ganska schablonmässiga noteringen att ”små höjder kan vara  
boplatslägen”, eller den i inventeringssammanhang relativt ofta använda 
kommentaren ”svag förhöjning, bra boplatsläge” gör att det inom ramarna 
för den befintliga arkeologiska praktiken kan noteras att det inom den 

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 111: Rune Magnus-
son gräver sökschakt i Bäckabos 
fält; Catharina Henriksson studerar 
och går igenom sållat innehåll på 
såll.Nedersta bilden visar sållduken i 
närmare perspektiv. Stenmaterialet 
syns tydligt när det är vått - vatten-
sållning ger goda förutsättningar för 
att finna t ex flinta.
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kvarvarande omfattningen av Friggeråker 111 finns just två sådana flacka 
höjder i åkermarken. Den del av den i FMIS markerade omfattningen av 
Friggeråker 111 som ingår i det nu aktuella förundersökningsområdet bör 
dock utgå.

Friggeråker 112 (2009-04 samt kompl. 2009-10)

Boplats, delundersökt, ca 200x120 m (SSV-NNÖ) st. I N delen påträffades 
boplatslämningar bestående av 3 gropar och 2 förmodade stolphål. Inom 
låglänta partier och omgivande sluttningar och krön till mindre moränåsar 
framkom i den plöjda åkermarken rikligt med flintmaterial samt slagen 
kvartsit och kvarts. Fynden utgjordes av 20 flintavslag (varav 3 brända), 1 
slipad håleggad flintyxa, 1 flintspån, 1 flintspånsfragment med retuscherat 
inhak, 1 flintborr, 1 bränd kvartsitkärna och ett 10-tal bitar förmodat slagen 
kvarts samt 1 bit reduktionsslagg. Enligt uppgift från tidigare markägare 
skall han inte ha observerat flintförekomst på dessa åkrar, däremot har han 
noterat rikligt med flinta V om fyndplatsen och V om en stengärdsgård. Vid 
arkeologisk förundersökning år 2009 påträffades 11 kvartsbitar, 5 flintavslag 
och 1 gropugn. Gropugnen var 0,6 x 0,7 m st och 0,2 m dj. Fyllning av sotig 
sand med inslag av träkol och reduktionsslagg. Ugnen som påträffades i SÖ 
delen av boplatsen undersöktes och borttogs. Tillsammans med observationer 
från förundersökning/komplettering hösten 2009, och med det relativt 
magra resultatet från april 2009 ter det sig inte som meningsfullt att fortsätta 
undersöka platsen.

Friggeråker 113 (2008-11)

Förundersökningen omfattade sökschaktsgrävning, plandokumentation 
och provundersökning av de observerade objekten. Totalt grävdes 25 
förundersökningsschakt vilka motsvarade en yta av 1810 kvm. Inom schakten 
observerades 27 mörkfärgningar där bara två var av tydlig förhistorisk 
karaktär (en härd och en boplatsgrop). Lämningarnas ålder är inte känd. 
Vid undersökningen av dessa anläggningar upptäcktes inga daterande fynd 
och inte heller något lämpligt daterbart material. Platsen innehöll således ett 
obetydligt antal förhistoriska lämningar, diffusa svårtolkade mörkfärgningar 
och recenta gropar. Samtliga iakttagna observationer har undersökts och 
dokumenterats. Boplatsen har bedömts ha mycket låg vetenskaplig potential. 
Hela ytan har inte banats av men förundersökningsschakten täcker ändå 
en mycket stor del av ytan, några ytterligare omfattande boplatslämningar 
förväntas således inte finnas. Museet bedömer att fornlämningen är att 
betrakta som undersökt och borttagen och anser inte att det behövs några 
ytterligare arkeologiska åtgärder inför exploatering av området.

Friggeråker 116 (2008-11)

Förundersökningen genomfördes genom sökschaktsgrävning, 
plandokumentation och selektiv provundersökning av ett urval av de 
observerade objekten. Totalt grävdes 12 sökschakt vilka motsvarade en yta av 
1306 kvm. Inom schakten observerades cirka 30 anläggningar vilka tolkades 
som spår av fornlämning. Enligt förundersökningens preliminära bedömning 
bestod de av 27 st stolphål, 2 gropar och en ränna. Stolphålen kan antyda 
att finns lämningar efter hus med jordgrävda stolpar på platsen. Boplatsens 
ålder är inte känd. Vid förundersökningen upptäcktes inga daterande fynd 

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 112 - 113: Andreas 

Åhman vid vattensållanordningen 
i april 2009. Sökschaktgrävning 
vid Friggeråker 113, i de sandiga 
markerna strax söder om den s k 
”Rallye-skogen”.
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och inte heller något lämpligt daterbart material. Vid undersökningen 
upptäcktes en stor mängd osäkra och svårtolkade lämningar. Fornlämningen 
har avgränsats till en yta som motsvarar 5350 kvm. På grund av boplatsens 
fragmentariska och svårbedömda karaktär bedöms fornlämningen ha låg/
medelhög vetenskaplig och pedagogiskt potential. Museet bedömer att om 
fornlämningen Friggeråker 116 skall tas bort inför exploatering av området 
kan boplatsen undersökas med låg-medelmåttig ambitionsgrad, närmast 
inriktad på att identifiera och dokumentera spår av byggnader och samlade 
strukturer.

Konsekvenser

Resultaten efter genomförd utredning och senare genomförda 
förundersökningar har framgått av tabellen tidigare i rapporten 
och de redovisas även mycket kort i följande karta.

Inom det förestående detaljplane/exploateringsområdet är 
fornlämningsfrågan utredd och förundersökt. I DP-området 
återstår en icke-undersökt fornlämning, Friggeråker 116. Denna 
kan undersökas senhöst 2009 under förutsättning att ansökan 
lämnas.

I det utredda expansions- eller reservområdet, avsatt för 
eventuellt kommande exploateringar återstår en – möjligen två 
hittills icke förundersökta boplatser, Friggeråker 104 samt 115. 
De ligger dock utanför aktuella marker för planerad industriell 
expansion.

Anders Berglund
1:e antikvarie
Avd f Arkeologi & Byggnader
Västergötlands Museum

BILDER från undersökning av 
Friggeråker 116: Marita Sjölin 
schaktar fram anläggningar i novem-
ber 2008. De gula stickorna i marken 
markerar några av de förmodade 
stolphål som hittades. På den här 
platsen tycks stolphålen synas gan-
ska väl.
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KARTAN visar de områden som hittills är ”färdiga”. Budskapet är att det 
endast är den med pil markerade lämningen Friggeråker 116 som är värd 
att gå vidare med till undersökning. De övriga har överkorsats; i fallet 
med 110 dock enbart till den del som ingår i blivande planområde.11
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ORD, FÖRKORTNINGAR ETC:

FMIS; fornminnesregistret, dvs Riksantikvarieämbetets 
förteckning över fasta fornlämningar i landet. Lämningarna 
är noterade sockenvis och ajourförs numera via ADB-system. 
Genom webbgränssnitt kan man använda registret, besök 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

YTINVENTERING; används som uttryck för en arbetsmetod att 
söka efter ting eller andra indikationer på fornlämningar som 
ligger sullt synliga i markytan. Enkelt uttryckt kan det sägas 
vara en metod där man mer eller mindre systematiskt söker 
av ett fält efter t ex sot, kolbitar, artefakter/redskap/rester 
av ting, bränd sand/jord, slaggbitar eller andra restprodukter 
från produktion. Arbetssättet erfordrar ”öppen” mark som 
plöjd eller harvad åker (man bör dock ej gå för snabbt på 
en nyplöjd åker, utan bör invänta en tid, och gärna gå efter 
ett regn då saker kan ha ”spolats” fram. Kan anses vara 
en effektiv lågteknisk men tidskrävande metod, som bör 
upprepas över flera säsonger och är därför svår att använda i 
planeringssammanhang.

SÖKSCHAKTGRÄVNING; grävning av schakt av olika storlek 
genom åkerjord, normalt förda genom plogjord och ned till 
orört, naturligt avsatt bottenmaterial. Vid grävningen används 
grävmaskin för att lyfta undan jordtäcket. Metoden syftar 
främst till att upptäcka indikationer på fornlämning i form av 
äldre gropar som bevarats under t ex ett ploglager. Härdar, 
antingen med sotinnehåll eller indikerade genom skörbränd 
sten framträder särskilt tydligt. Till skillnad från ytinventering 
och grävning av provgropar med sållning  ligger fokus här mer 
på spår av äldre gropar och bevarade strukturer än enstaka 
småfynd.

PROVGROPSGRÄVNING: Grävning av provgropar, vilket normalt 
utförs för hand (spade, skyffel, skärslev) eftersom materialet 
som grävs upp normalt sett skall finfördelas och genomsökas 
efter föremål (jfr m ytavsökning ovan). Vid undersökningarna 
i Marjarp har VGM tillämpat en utvecklad arbetsmetod där 
en något ökad genomströmning av mängden finfördelad och 
genomgången jord/plogjord ökat genom vattensållning av 
material ur maskingrävda provgropar.

BOPLATSLÄMNING: Begreppet tycks förklara sig självt – det 
är en plats man bor på, eller i arkeologiska sammanhang, en 
övergiven boplats. Krångligare än så behöver det inte vara, 
men gärna vill man söka svar på vad som hänt på sådana 
platser: hur har bebyggelsen varit disponerad, var har man 

lagat mat, slängt sitt avfall, smitt järn eller slagit flinta?  I flera 
fall hittar vi t ex bara spår av härdrester med skörbränd sten 
(som Friggeråker 102, se texten) utan spår av stolpar eller 
”boende” – innebär det att man att det är spår av något annat 
än boende, t ex härdar som herdar anlagt för att hålla värmen 
eller har de att göra med mer ”kultiskt bruk” – och är det i så 
fall spår av en ”boplats” när det bara är mer tillfälliga mönster 
man ser spåren av?

STOLPHÅL; STOLPBYGGT HUS (se illustrationer): När det 
talas om förhistoriska hus handlar det ofta om stolphål, dvs 
att man grävt gropar i marken i vilka bärande, grövre stolpar 
satts. Konstruktionerna kan ha sett olika ut, och vi vet inte 
särskilt mycket om det som en gång fanns ovan mark. Oftast 
får man rekonstruera hur man tänkt sig att husen sett ut och 
fungerat från den planlösning man anar i hur stolphålen satts 
(”stolpsättningen”). I Ekehagens forntidsby finns flera sådana 
påtagliga rekonstruktioner.

VEM GÖR VAD ? Länsstyrelsen fattar som statlig myndighet 
beslut om fornlämningar, som t ex att de får undersökas och 
tas bort, eller att fornlämningssituationen i större markområden 
skall utredas inför exploateringar. Västergötlands museum (som 
ibland benämns ”länsmuseet”) är ingen myndighet och heller 
inte besluta om fornlämningar. Däremot ”säljs” arkeologiska 
tjänster som utredningar och undersökningar där det 
kunskapsunderlag länsstyrelsen kräver för fortsatt handläggning 
och beslut produceras.

SKÅLGROP (eller älvkvarn): i stenblock eller häll huggen, eller 
snarare knackad, liten, flack grop kring en tums diameter eller 
större. Det är ett slags hällristningsmotiv och ses ofta i samband 
med bronsålder. Vanliga tolkningar av vad de speglar är att de 
använts i offer- eller fruktbarhetssammanhang, men det har 
genom tiderna föreslagits många andra användningsområden.

FLINTA: I de här sammanhangen rör det sig om att man 
använt ljusare senon- eller danien-flinta från sydskandinavien 
för tillverkning av redskap, eller så har man använt en lokal 
flintsort som geologiskt sett bildats tidigare: mörkare kambrisk 
flinta (”Kinnekulle-flinta”), som är något grövre och mer 
sprickbenägen. En flintbit (slagen eller ej) av sydskandinavisk 
typ är alltså ”importerad”.

BILDER:
Exempel som knyter an till hus, boplats, 
stolphål. De är endast avsedda som ett 
slags förklarande illustrationer och är inga 
exempel från de aktuella undersökningar-
na. I illustrationen ”stolphål” visas en sek-
tion genom det hus av järnålderstyp som 
avbildas intill, med en ”grop” för stolphålet.
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