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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län 

med platsen för undersökningen markerad.  

ESRI baskartor. 
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Bakgrund, topografi och fornlämningsmiljö 

Göta Arkeologi AB har under två dagar i mitten av mars 2022, genomfört en arkeologisk avgrän-

sande förundersökning gällande del av fornlämningarna L2018:389 (boplatsområde) och 

L1967:9057 (fossil åker) inom fastigheten Skogarp 1:207 i Dalstorp socken, Tranemo kommun. 

Förundersökningen har genomförts enligt beslut från Länsstyrelsen i Västra Götaland, diarienum-

mer 431-51770-2021, med anledning av Tranemo kommuns detaljplanearbete i området. 

Förundersökningsområdet låg cirka 200 meter över havet, var ungefär 38x35 meter stort och ut-

gjordes av gallrad skogsmark beväxt med unga björkar. Ytan sluttade mot väster, i riktning ner 

mot Dalstorpasjön, vars östra strand låg cirka 150 meter bort. Området tangerade boplatsområ-

det L2018:389 i norr, medan röjningsröseområdet L1967:9057 vidtog strax nordost om fastighet-

en.  

Boplatsområdet påträffades vid arkeologisk utredning genomförd av Västarvet 2018 (nuvarande 

Förvaltningen för kulturutveckling). Då hittades 22 stolphål, 4 rännor, 2 härdar och 1 grop i söks-

chakten. Fornlämningen avgränsades inte söderut. 

I trakterna kring Dalstorp finns många kända fornlämningar. I första hand gravar, där det stora 

antalet stora ensamliggande rösen, traditionellt daterade till bronsåldern, sticker ut i samman-

hanget. Se exempelvis klustret med blå prickar längst upp i nordöstra hörnet av kartan som utgör 

figur 3. Andra unika gravlämningar i närområdet är ringröset ”Högarör” som ligger på ett krön 

ungefär 700 meter sydsydost om förundersökningsområdet (se figur 2 och L1967:8973, figur 3), 

samt en handfull arkeologiskt undersökta gravhögar inom gravfälten L1967:8678 och L1967:9185 

vilka bland annat innehöll ryttare gravlagda med sina hästar. 

Tre (troligtvis vikingatida) gravfält återfinns dessutom vid Dalstorpasjöns västra och sydvästra 

strand (se L1967:8991, L1967:9032 och L1967:9674, figur 3). 

Göta Arkeologi   ·  

Lyckebovägen 15  ·  51840 Sjömarken 

Figur 2. Drönarfotografi över ringröset 

”Högarör”, L1967:8973. Foto Mats Hell-

gren 
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Figur 3. Karta som visar det stora antalet fornläm-

ningar i närområdet. Förundersökningsområdet är 

markerat med en röd rektangel, ungefär i kartans 

mitt. 
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Sammanfattning av undersökningsresultat 

Undersökningen utfördes genom schaktgrävning med grävmaskin inom hela den aktuella fastig-

heten. Sökschakt förlades även med marginal upp mot L2018:389 i norr, för att med säkerhet 

fastställa fornlämningens utbredning åt det hållet. Totalt grävdes tolv schakt med en samman-

lagd yta av 280 kvadratmeter (figur 5). Den geologiska undergrunden utgjordes av sandig morän 

med ställvisa inslag av såväl grus som större stenblock. I sydvästra delen av området var marken blö-

tare och inslag av silt förekom. Här var även matjordslagret något mäktigare. Fullständiga schaktbe-

skrivningar återfinns i bilaga 1. Området hade avverkats någon gång under det senaste året, men 

eftersom virke och sly låg kvar på marken blev det tämligen svårframkomligt för såväl grävmaskin 

som arkeologer (figur   

Inget av arkeologiskt intresse framkom. I den östra delen av området mättes ett antal mörkfärg-

ningar in, men när de väl undersöktes genom profilgrävning kunde samtliga uteslutas som natur-

liga bildningar. 

 

 

Figur 4. Foto taget över Skogarp 1:207, från söder. 

Stora mängder ris och sly täckte marken inom för-

undersökningsområdet. Till vänster i bild syns ni-

våskillnaden mellan grannfastigheten i väster och 

Skogarp 1:207. Foto Elinor Malmberg. 
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Figur 5. Schaktkarta från avgränsande förundersök-

ning inom Skogarp 1:207, Dalstorp socken, Tra-

nemo kommun. De mörkfärgningar som ses i S1000 

och S1042 i östra delen av området, visade sig vid 

närmre undersökning vara naturliga bildningar 

(stenlyft, trädrötter etc.) 
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Slutsats 
Fastigheten Skogarp 1:207, Dalstorp socken, Tranemo kommun kan efter genomförd arkeologisk 

förundersökning konstateras fri från fornlämningar. I norr ligger boplatsområdet L2018:389, vars 

utbredning efter förundersökningen blivit något mindre—fornlämningen hade i samband med 

den arkeologiska utredningen 2018 fått en avgränsning söderut som inte visade sig stämma. I 

nordost ligger den fossila åkermarken L1967:9057 med, efter förundersökningen, oförändrade 

gränser. Med anledning av detta anser Göta Arkeologi AB att det inte finns några arkeologiska 

hinder inför planerad exploatering inom den aktuella fastigheten.  

Dalstorp är idag en mindre ort belägen ganska isolerat med relativt stort avstånd till närmsta 

större tätort. Fornlämningsbilden i området (figur 3) visar tydligt att så inte alltid varit fallet. Inte 

minst förhistoriska gravar återfinns i stort antal kring Dalstorpasjön och längs Jälmån. Antalet 

kända förhistoriska boplatser har ökat de senaste åren i och med Tranemo kommuns detaljpla-

nearbeten i området. Få av dem är dock undersökta, varför vidare undersökning av  såväl  

L2018:389 och L1967:9057 i samband med eventuell ytterligare exploatering, får anses mycket 

angelägen. Båda lämningarna har potential att besitta ett vetenskapligt värde som kan kasta 

ytterligare ljus över den förhistoriska Dalstorp. 

 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsen diarienummer: 431-51770-2021 

Uppdrags ID, Fornreg: 202200225 

Göta Arkeologi projektnummer: 2208 

Kommun: Tranemo 

Socken: Dalstorp 

Fastighet: Skogarp 1:207 

Lämningsnummer: L2018:389, L1967:9057 

Fältarbete datum: 2022-03-18 och 2022-03-21 

Fältarbete personal: Elinor Malmberg och Simon Karlsson 
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 Källförteckning 
 Fornsök. www.raa.se 

 Informationskartan Västra Götalands län. www.lansstyrelsen.se 
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Bilagor 

Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

ID Längd x Bredd Matjordsdjup Alvmaterial Kommentar Signatur

S1000 8,5x1,5 0,3 Sand Sandig morän EM

S1042 28x1,5-2 0,3 Grus, Sand Sandig morän EM

S1089 16x1,5 0,3 Grus, Sand Sandig morän EM

S1098 9x1,5 0,3 Grus, Sand Sandig morän EM

S1106 16x1,5 0,3 Grus, Sand Sandig morän EM

S1117 19x1,5 0,3 Grus, Sand Sandig morän EM

S1130 4,5x1,5 0,3 Grus, Sand Sandig morän EM

S1134 21x1,5 0,3 Grus, Sand Sandig morän EM

S1161 4,5x1,5 0,3 Grus, Sand Sandig morän EM

S1165 7x1,5 0,35 Silt, Grus, Sand Sandig morän med inslag av silt EM

S1169 5,5x1,5 0,35 Sand Sandig morän EM

S1173 15x1,5 0,35 Silt, Grus, Sand Sandig morän med inslag av silt EM
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