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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län 

med platsen för undersökningen markerad.  

Utdrag ur ESRI baskartor. 
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Den arkeologiska förundersökningen resulterade i avgränsningar av boplatsområdena L2019:6908 

och L2019:6914 samt östra delen av boplatsen L2019:6912. 

Avgränsningarna för L2019:6908 och L2019:6912 stämde överens med de preliminära avgränsning-

ar som gjordes i samband med en arkeologisk utredning 2019. När det gäller L2019:6914 visade 

undersökningen att detta område var något större åt väster än vad som tidigare var känt. 

Sammanfattning 

Inledning och bakgrund 
Med anledning av att Tranemo kommun avser att detaljplanera ett område för bostäder inom fas-

tigheten Skogarp i Dalstorp socken har Göta Arkeologi genomfört en arkeologisk förundersökning i 

avgränsande syfte gällande boplatsområdena L2019:6908 och L2019:6912 samt östra delen av  

L2019:6914. Undersökningen genomfördes 13-14 september 2022 i enligt länsstyrelsens beslut 

431-28350-2022.  

Resultatet från undersökningen ska kunna användas av Länsstyrelsen vid fortsatt tillståndsprövning 

och utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna 

användas som underlag i Tranemo kommuns fortsatta planering. 

De berörda fornlämningarna var belägna mellan 196 och 202 meter över havet och bestod av hag- 

och skogsmark belägna strax öster om Dalstorpasjön i nordöstra utkanten av samhället Dalstorp i 

Tranemo kommun. Genom området går en mindre körväg som mot söder leder ut mot bebyggelse. 

Jordarten utgörs huvudsakligen av isälvssediment. 

Figur 2. Foto från söder som visar delar av den täta växtligheten vid L2019:6914. i bakgrunden syns en GPS. 

Foto Mats Hellgren. 
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De aktuella boplatserna påträffades vid en arkeologisk utredning som utfördes av Västarvet kultur-

miljö 2019 (Hellgren 2020). 

Omedelbart norr och väster om de aktuella fornlämningarna finns två fornlämningar i form av ett 

röjningsröseområde (L1967:9053) och ett boplatsområde (L2019:6910). Cirka 100 meter åt sydväst 

fanns fler fornlämningar i form av tre boplatsområden ( L2018:389, L2019:6915, L2019:6916), ett 

röse (L1967:8974) och ett röjningsröseområde (L1967:9057) (se figur 4). 

 

Fältarbetet utfördes med hjälp av en grävmaskin utrustad med 1,3 meter stor planskopa. Samman-

lagt grävdes 23 schakt skiktvis ned till alven, med en total yta av 292 kvadratmeter. Schakten var 

1,5-15 meter långa och 1,3-2 meter breda. Efter undersökningen återfylldes schakten.  

Samtliga framkomna anläggningar rensades i plan och dokumenterades. Ingen av dem undersöktes 

närmare eftersom de kunde bedömas vara av tydlig förhistorisk karaktär. Schakt- och anläggnings-

beskrivningar återfinns i bilaga 1 och 2.  

Inmätningar utfördes med RTK-kopplad GPS och för dokumentationen användes en tablet och ap-

pen Arkeo. Fotografering skedde med mobilkamera.  

Nedan följer beskrivningar av de undersökta och avgränsande fornlämningarna. 

 

Metod och resultat 

Figur 3. På fotot syns en av de framkomna härdarna, A161, inom L2019:6914. Foto Mats Hellgren. 
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Figur 4. Karta över närområdet med fornlämningar 

markerade. Undersökningsområdet är markerat med 

svart linje. Utdrag ur Esri kartmaterial. 
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Figur 5. Karta över undersökningsområdet med grävda schakt markerade. På kartan syns också grävda schakt från en arkeolo-

gisk utredning år 2019 (AU schakt). Utdrag ur Esri kartmaterial. 
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Boplats L2019:6908 

Boplatsområdet är 95x25 meter stort (N-S) och beläget inom ett hagmarksområde.  

Eftersom fornlämningen var naturligt avgränsad mot väster och söder grävdes nio schakt mot norr 

och öster. I schakten framkom tre anläggningar i form av två stolphål, A201, A208, och en grop, 

A247 (se figur 7).  

Det större stolphålet, A201, var 0,6 meter i diameter medan det mindre var ovalt till formen och 

0,29x0,34 meter stort. Gropen var oregelbunden till formen och 1,2 meter lång och 0,4-0,65 meter 

bred. Gropen var inte avgränsad mot söder där den fortsatte in i en schaktvägg. 

Undersökningen visade att den gamla begränsningen av fornlämningen kvarstod. 

 

 

 

Figur 6. Foto som visar en av de två nyupptäckta stolphålen, A201. Foto Mats Hellgren. 
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Figur 6. Karta som visar grävda schakt och framkomna anläggningar inom L2019:6908. På kartan syns också grävda schakt från 

en arkeologisk utredning  som gjordes 2019. Utdrag ur Esri kartmaterial. 
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Boplats L2019:6912 

Boplatsområdet är 130x80x20 meter stort (N-S, NV-SO) och beläget inom ett åkermarksområde. 

Eftersom boplatsen till stora delar var naturligt avgränsad grävdes endast två schakt i norra delen 

av området. Inget framkom i dessa schakt men med anledning av de topografiska aspekterna kvar-

står den gamla begränsningen (se figur 8). 

 

Boplats L2019:6914 

Boplatsområdet är 25x15 meter stort (Ö-V) och består av en förhöjning i ett kalhugget område 

som sedermera har blivit igenvuxet av sly. Totalt grävdes 12 schakt runt om den gamla begräns-

ningen. I söder och i sydväst framkom tre anläggningar i form av härdar, A112, A152, A161 (se figur 

9). Två av härdarna, A152 och A161, var runda och 0,5 respektive 1,15 meter stora. Den tredje här-

den, A112, var oval och 0,4-0,55 meter stor. 

Undersökningen resulterade i att fornlämningsområdet utvidgades något åt väster. 

Figur 7. Foto som visar en av de nyupptäckta härdarna, A112.  Foto Mats Hellgren. 
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Figur 8. Karta som visar grävda schakt och framkomna anläggningar inom L2019:6912. På kartan syns också grävda schakt från 

en arkeologisk utredning  som gjordes 2019. Utdrag ur Esri kartmaterial. 
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Figur 9. Karta som visar grävda schakt och framkomna anläggningar inom L2019:6914. I bakgrunden syns fornlämningens tidi-

gare avgränsning. På kartan syns också grävda schakt från en arkeologisk utredning  som gjordes 2019. Utdrag ur Esri kart-

material. 
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Slutsats och åtgärdsförslag 
Undersökningen resulterade i att boplatsområdena L2019:6908 och L2019:6914 är helt avgränsade 

samt att boplatsområdet L2019:6912 är avgränsat mot öster. 

Den arkeologiska förundersökningen har genomförts enligt undersökningsplanen utan avvikelser.  

Figur 10. Foto från sydväst som visar 

delar av boplatsområdet 

L2019:6908. Foto Mats Hellgren. 
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Källförteckning 
Fornminnesregistret, app.raa.se 

Hellgren, M. 2020. Fornlämningar i Skogarp. Arkeologisk utredning inom Skogarp 1:5, Dalstorp 

socken, Tranemo kommun. Kulturmiljö, Förvaltningen för kulturutveckling. KU Arkeologisk rapport 

2020:15. 

 

Administrativa uppgifter 

Bilagor 
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar  

Bilaga 2. Anläggningslista 

 

Länsstyrelsen diarienummer: 431-28350-2022 

Göta Arkeologi projektnummer: 2236 

Kommun: Tranemo 

Socken: Dalstorp 

Fastighet: Skogarp 1:5 

Lämningsnummer: L2019:6908, L2019:6912. L2019:6914 

Fältarbete: 2 arbetsdagar (2022-09-13 - 2022-09-14) 

Fältarbete personal: Mats Hellgren och Elinor Malmberg 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Schaktbeskrivningar 

Fornlämning 
ID Längd x Bredd m Matjordsdjup m Alvmaterial 

L2019:6912 
S100 9x1,3 0,3 Grus, Sand 

L2019:6912 
S104 7x1,3 0,3 Grus, Sand 

L2019:6914 
S108 1,5x1,3 0,1 Sand 

L2019:6914 
S121 12x1,3-1,8 0,25 Grus, Sand 

L2019:6914 
S128 11x1,3 0,3 Sand 

L2019:6914 
S132 2x1,3 0,4 Sand 

L2019:6914 
S136 10x1,3 0,3 Sand 

L2019:6914 
S140 8x2 0,4 Sand 

L2019:6914 
S146 6x1,3-2 0,25 Sand 

L2019:6914 
S172 9x1,3-4 0,3 Sand 

L2019:6914 
S181 8x1,3 0,3 Sand 

L2019:6914 
S185 7x1,3 0,25 Sand 

L2019:6914 
S189 3x2 0,35 Sand 

L2019:6914 
S193 7x2 0,3 Sand 

L2019:6908 
S197 13,5x1,3 0,2 Sand 

L2019:6908 
S215 5x1,3 0,2 Sand, Silt 

L2019:6908 
S219 3x1,3 0,15 Sand, Silt 

L2019:6908 
S223 3,5x1,3 0,2 Sand, Silt 

L2019:6908 
S227 3,5x1,3 0,15 Sand, Silt 

L2019:6908 
S231 3x1,3 0,15 Sand, Silt 

L2019:6908 
S235 6x1,3 0,15 Grus, Sand, Silt 

L2019:6908 
S239 15x1,3 0,2 Grus, Sand 

L2019:6908 
S256 12x1,3 0,2 Grus, Sand 
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Bilaga 2 - Anläggningslista 

Fornläm-
ning 

ID Typ Beskrivning Längd 
m 

Bredd 
m 

Form Kommentar 

L2019:6914 A112 Härd Gråbrun till brunsvart sand med mått-
liga inslag av sot och kol samt stora 
inslag av sten och skörbränd sten 

0,55 0,4 Oval Skadad av djurgång/rot 

L2019:6914 A152 Härd Gråbrun till brunsvart sand med mått-
liga inslag av sot och kol samt en-
staka inslag av sten och skörbränd 
sten 

0,5 0,5 Rund  

L2019:6914 A161 Härd Gråbrun till brunsvart sand med mått-
liga inslag av sot och kol samt sten 
och skörbränd sten 

1,15 1,15 Rund  

L2019:6908 A201 Stolp-
hål 

Gråbrun sand med inslag av kol  0,6 0,6 Rund Fortsätter delvis in i schakt-
kant mot norr 

L2019:6908 A208 Stolp-
hål 

Gråbrun sand med inslag av kol  0,34 0,29 Oval  

L2019:6908 A247 Grop Gråbrun grusig sand med enstaka 
inslag av kol  

1,2 0,4-
0,65 

Oregelbun-
den 

Eventuellt två anläggningar: 
en grop och ett stolphål i 
södra delen). Fortsätter in i 
schaktkant mot söder 
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