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RAPPORT  
Kulturhistorisk förstudie inom planerad ny stadsdel,  Horsås,  i  Skövde 
socken, Skövde kommun, Västergötland 
 
 

Inledning 

Bakgrund 
I Skövde kommun pågår planeringsarbete för etablering av en ny stadsdel i området 
Horsås, öster om nuvarande staden. Som ett led i arbetet har kommunen beställt en 
kulturhistorisk förstudie av Västergötlands museum. 
 
Förstudien är inriktad på att beskriva kända fornlämningar inom området, redogöra och 
beskriva kulturlandskapets utveckling i stora drag under historisk tid, redogöra för 
eventuella konflikter mellan kulturvärden och pågående planering samt bedöma behovet 
av ytterligare antikvariska insatser. 
 
Förstudien har genomförts under oktober månad 2007. Marita Sjölin har ansvarat för 
förstudien och även sammanställt föreliggande rapport. 
 
 

 
Figur 1 Del av Skövde kommun med Horsåsområdet markerat med svart. 
Skala 1:20 000. Efter GSD och underlagsshaper 
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Syfte och metod 
Det övergripande syftet med förstudien är att genom arkiv-, kart- och fältstudier beskriva 
och identifiera de kulturvärden som finns inom området. Inom ramen för studien görs 
inga arkeologiska undersökningar. Utifrån topografi och fornlämningsmiljö görs dock en 
bedömning av vilken typ av fornlämningar som kan tänkas finnas dolda under mark inom 
området.  
 
Förstudien har genomförts dels i form av en byråinventering där arkiv- och kartmaterial 
har studerats och dels i form av fältinventering där landskapet har stått i fokus. Arkiv och 
kartstudier har genomförts utifrån vad som finns tillgängligt på Västergötlands museum 
och på lantmäteriets webplats för historiska kartor.  
 
Ett urval av äldre lantmäteriakter har studerats, men några djupare analyser av 
kartmaterialet har inte rymts inom ramen för förstudien. Vid fältinventeringen mättes och 
ritades nyupptäckta fornlämningar och kulturhistoriska lämningar in manuellt, för att 
sedan digitaliseras mot bakgrundskartor i ArcView 3.2a.  
 

Landskap och topografi 
Den nya planerade stadsdelen Horsås ligger i Skövde socken i Kåkinds härad, där staden 
Skövde övergår i skogsområden kring Stöpen i norr och odlingsbygden på Kåkindslätten 
i öster. Skogsområdet norr om Skövde är en småbruten skogsbygd med rikliga lämningar 
efter förhistorisk järnframställning i socknarna Ryd, Skövde och Sventorp. Kåkindslätten 
däremot utgörs av tämligen plan uppodlad mark. Det är främst lerjordar under högsta 
kustlinjen, som bryts av större och mindre åsbildningar med sandigare jordmån. Här har 
funnits främst små och medelstora byar, ofta belägna på åslägen. Åkrarna brukades 
vanligen i tresäde, före laga skiftet som huvudsakligen genomfördes under perioden 
1825-50.1 
 
Horsåsområdet består av de norra och västra delarna av Horsås by samt av Kultomten och 
Ingebrotomten. Området utgörs av ett småkuperat landskap, med markerade åsbildningar 
i väst-östlig riktning med dalar och mindre vattendrag emellan.  
 
Idag är större delen uppodlat och brukat av arrendatorer. Inom området finns inga 
fungerande jordbruk och bebodda enheter finns endast i den nordöstra delen i form av 
villabebyggelse kring Aspelund och en bevarad gårdsmiljö på Kvarngården. Obebodd 
gårdsbebyggelse i form av mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader finns kvar på 
Kultomten, idag använt som ridskola, och på en av Södergårdarna, som har stått 
övergivet under många år. Övrig gårdsbebyggelse som har funnits på Ingebrotomten och 
Södergården är nedbrända och rivna, men tomternas läge framträder ännu i form av 
bärande träd, trädgårds- och kvävegynnade växter.  
 
Hagmark med rester av ängsbiotoper i form av stora ekar och hasselsnår finns främst på 
Kultomten, där de har bevarats mycket tack vara det betestryck som ridskolehästarna 
varit orsak till. En granplantering finns i västra delen av Horsås gamla ägor.  
 
Den stora delen uppodlad åkermark är en relativt sen företeelse. Vid slutet av 1700- och 
början av 1800-talet var större delen av det som nu är åkermark ännu ängs- och hagmark. 
Detta förändrar sig i och med skiftena under 1800-talet och vid slutet av 1800-talet har 
odlingsgraden mer än fördubblats, för att sedan fortsätta att öka något under 1900-talet. 
 

                                                      
1 Mascher 2002, s195f 
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Där området slutar i norr löper den gamla landsvägen från Skövde mot Grevby. I 
områdets östra del går den smala och krokiga gamla vägen från Horsås gamla bytomt 
norrut upp till landsvägen. En bit av samma väg, fast från bytomten och västerut in mot 
Skövde går i områdets södra del.  
 
Allén in till Kultomten är från 1800-talet, då den gårdsmiljö som ännu finns kvar anläggs. 
Tidigare låg Kultomtens gårdstomt söder om den nuvarande.  
 
Allén in mot Ingebrotomten anläggs på 1900-talet.   
 
 

 
 

Figur 2 Historiskt kartöverlägg. Kartan visar åkermark, hägnader, vägar och byggnader i 
delar av Horsås by samt Kuletomten och Ingebrotomten under sent 1700-, tidigt 1800-tal.  

Karta: M Sjölin 2007 
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Fornlämningsbilden i och kring Horsås 
Hela östra sidan av Billingen är rik på fornlämningar, framför allt gravar från järnålder, 
varav några praktgravar har undersökts bland annat i Våmb, Häggum och Borgunda. 
Däremot är inte så många boplatser kända från denna tid även om denna kunskapsbrist 
har förbättrats under senare år genom påträffande och undersökande av boplatslämningar 
i samband med större ytavtäckande exploateringar, bland annat vid Cementas utvidgning 
av stenbrottet i Våmb och den nya sträckningen av väg 26 förbi Skultorp.2 I norra delarna 
av Skövde finns också ett stort antal platser för lågteknisk järnframställning.3  
 
I och kring Horsåsområdet finns ett flertal registrerade fornlämningar, som i det följande 
beskrivs kortfattat utifrån FMIS (Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister). 
 
Övervägande delen av lämningarna runt Horsås är från järnåldern och utgörs av gravar 
och fyndplatser med slagg. Att området varit bebott även under sten- och bronsålder 
framgår dock genom flera fynd av stenyxor och förekomst av skålgropar, som allmänt 
dateras till bronsålder. 
 
Flera av lämningarna från järnåldern utgörs av stensättningar. En stensättning är en grav 
från järnåldern, som är uppbyggd med sten och jord över en gravgömma. I gravgömman 
har man lagt ned brända ben och ibland något föremål. Stensättningar kan vara runda 
eller kvadratiska och ofta övertorvade. Stensättningar förekommer under en lång 
tidsperid, från slutet av bronsålder och under hela järnåldern. Ensamliggande 
stensättningar visar sig oftast vara från den äldre perioden, medan de som ligger samlade 
i gårds- eller bygravfält, ibland tillsammans med jordfyllda gravhögar tillhör yngre 
järnåldern.  
 
Kring Horsås finns flera ensamliggande stensättningar från äldre järnålder, de flesta är 
runda och övertorvade. Inom området påträffades två nyupptäckta stensättningar vid 
fältinventeringen, som båda var runda och övertorvade. Inom området finns också ett 
gravfält med domarringar och stensättningar, där gravfältets ringa storlek och 
förekomsten av domarringar pekar på en datering till äldre järnålder samt en 
blästbrukslämning, det vill säga en plats där man har framställt järn i lågteknisk 
produktion under järnåldern.  
 
Antalet kända boplatser har som nämnts tidigare varit få, men genom arkeologiska 
utredningar och undersökningar inför exploateringar inte minst i Skövde kommun har 
detta börjat förändras. Vid utredningar inför planerad exploatering omedelbart väster om 
Horsåsområdet har Västergötlands museum under 2007 hittat spår efter boplatser. Spåren 
har främst utgjorts av härdar, det vill säga eldstäder, och stolphål efter hus.4  
 
 

                                                      
2 Sjölin 2002, 2005; Berglund 2005 
3 Särlvik 1975 
4 Åhman, pågående rapportmanus 
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Tabell 1 Fornlämningar i (kursiverade) och runt Horsåsområdet. Efter FMIS  

Raä nr Lämningtyp Antikvarisk bedömning Beskrivning 
Skövde 24:1 Gravfält Fast fornlämning 6 domarringar, 2 kvadratiska 

och 6 runda stensättningar 
Skövde 25:1 Grav markerad av 

sten/block 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Rest sten 

Skövde 26:1 Fornlämningsliknande 
lämning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Stensättningsliknande lämning,  
oklar form och begränsning 

Skövde 27:1 Vägmärke Fast fornlämning Milstolpe 
Skövde 28:1 Fornlämningsliknande 

lämning 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Stensättningsliknande lämning, 
rektangulär, övertorvad 

Skövde 29:1 Stensättning Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Rund, övertorvad 

Skövde 30:1 Hög Fast fornlämning Rund 
Skövde 30:2 Stensättning Fast fornlämning Rund, övertorvad 
Skövde 30:3 Stensättning Fast fornlämning Rund, övertorvad 
Skövde 30:4 Stensättning Fast fornlämning Rund, övertorvad 
Skövde 32:1 Obestämbar Övrig kulturhistorisk 

lämning 
Fyndplats, 2 stenar med skål-
gropar, nu i Helén-parken (Raä 
nr 67) 

Skövde 80:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Bebyggelseplats, utflyttad gård 

Skövde 81:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Bebyggelselämningar, sentida 
gård 

Skövde 82:1 Småindustriområde Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Kvarn och såglämningar 

Skövde 93:1 Område med fossil 
åkermark 

Fast fornlämning Fossila åkarar, ca 20 parallella 
svagt ryggade parceller, 5-tal 
odlingsrösen (Skövde 28 och 94 
är inom området) 

Skövde 94:1 Fornlämningsliknande 
lämning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Stensättningsliknande lämning, 
oregelbunden, övertorvad 

Skövde 95:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Fyndplats, guldringar 

Skövde 97:1 Flatmarksgrav Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Människoben och mörka 
fläckar. Påträffades vid 
byggande av ladugård. 

Skövde 
104:1 

Fornlämningsliknande 
lämning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Högliknande lämning, ojämn 
yta,diffus i N delen 

Skövde 
114:1 

Fyndplats Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Fyndplats, flintmejsel 

Skövde 
115:1 

Fyndplats Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Lösfynd, stenmejsel, 
tjocknackig, av slipad trapp. 

Skövde 
118:1 

Blästbrukslämning Fast fornlämning Slagg/slaggvarp 

Skövde 
119:1 

Blästbrukslämning Fast fornlämning Slagg/slaggvarp 

Skövde 
120:1 

Fyndplats Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Fyndplats, slipsten, 
lårbensliknande, åtta- kantig 

Skövde 
124:1 

Fyndplats Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Lösfynd, flintyxa, fyrsidig, 
tväreggad yxa av gulbrun till 
brungrå flinta, 
ofullständigtslipad, men eggen 
välslipad. 

Skövde 166 Boplats Fast fornlämning  
Skövde X Stensättning Fast fornlämning Nyupptäckt. Rund, övertorvad 
Skövde XX Stensättning Fast fornlämning Nyupptäckt. Rund, övertorvad 
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Horsås, Kultomten och Ingebrotomten i historisk tid 

Horsås by 
Horsås har medeltida anor och omnämns i skriftligt material redan 1356, då som 
Horsaas. Förleden i namnet är det fornsvenska ordet hors som betyder häst.5 När byn 
första gången dyker upp i jordeboken 1561 består den av sex enheter: 
 

1. Nolgården, skattehemman, 1 mantal 
2. Sörgården, kyrkohemman, 1 mantal 
3. Kablagården, skattehemman, 1 mantal 
4. Kvarnegården, kyrkohemman, ½ mantal 
5. Esbjörn Vilskmansgård, senare Lassagården, kyrkohemman, 1 mantal 
6. äng, kyrkoäng 

 
Sörgården ändrar senare jordnatur och blir skatte, medan Kablagården, Kvarngården och 
Lassagården blir frälse. Nr 6, kyrkoängen övergår i kronojord och överförs i jordeboken 
1611-1795 i Forsby socken.6   
 
Till Horsås by har också Gudmundstorp, som omfattar en gård och en tullkvarn, hört. 
Gudmundstorp hette ursprungligen Horsås kvarn och nämns första gången 1550, 
Horsåsse quarnn. Namnet Gudmundstorp kommer troligen av den ”Gudmund wid 
Horssås qwern”, som nämns i jordeboken 1561.7 
 
De fem första enheterna är de samma även på storskifteskartan över Horsås från 1784. Nr 
6, kyrkoängen finns dock inte med och var den kan ha legat har inte kunnat fastställas vid 
nuvarande kartanalys, inte heller om det kan vara frågan om en medeltida ödeenhet. 
 
När Horsås storskiftas 1784 upprättas en karta över byns inägomark, åker och ängar. 
Inägorna sträcker sig från landsvägen mellan Skövde och Grevby i norr, ner till 
landsvägen mellan Skövde och Hjo i söder. I norr gränsar byn mot Ingebrotomten, i väst 
mot Kultomten, i sydväst mot Troentorp och i öster bildar Ösan gräns. Kartan visar att 
byns samtliga gårdar låg väl samlade och att bytomten sträckte sig ner till Ösan. Runt 
bytomten låg kål- och kryddgårdar samt små tomt- och kalvhagar och utanför dem låg 
byns åker- och ängsmark. Åkermarken var fördelad på tre olika gärden och brukades 
sannolikt i tresäde, det vill säga att ett åkergärde låg i träda varje år. Västra, östra och 
södra gärdet benämns som gamla ägor, men det finns också några nyupptagna åkerlyckor 
och uppodlingar. De gamla ägorna, främst västra och östra gärdet består av långsmala, 
flikiga åkrar. Längst i norr intill landsvägen har byn några skogsskiften, men huvuddelen 
av byns skog ligger norr om landsvägen. Skogen användes förutom till virkestäkt även 
för bete.  
 
Efter laga skiftet delas byn upp och gårdarna flyttar ut. Kvar i byn blir en av enheterna på 
Nolgården (idag Horsås gård), Lassagården och Kabblagården. Flera av gårdarna delas 
också upp på ytterligare enheter. I och med laga skiftet börjar också en omfattande 
uppodling av den gamla ängs- och hagmarken som sedan pågår in på 1900-talet.  
 

                                                      
5 Lundahl 1950, s 85 
6 Lundahl 1950, s 85 
7 Lundahl 1950, s 83 
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Figur 3 Storskifteskarta över Horsås by från 1784. Åkermarken är flikig och ligger i tre 
gärden samt några nyupptagna åkerlyckor i väst och i söder. 

 

Kultomten 
Kultomten nämns första gången i skriftligt material i jordeboken 1611, Kuletompten. 
Namnets förled är förmodligen det fornsvenska ordet kŏla, med betydelsen ”kolbränning” 
eller ”plats där kolbränning drives”.8 I jordeboken från 1611 är Kultomten ½ mantal 
kronohemman, för att sedan bli ¼ skattehemman. I jordeboken 1807 finns även upptaget 
en kronointäkt, sedermera en åker skatte.9  
 
Den äldsta kartan som har studerats över Kultomten är en ägomätning från 1824. På den 
finns alla ägor till gården utritade. Huvuddelen ligger samlade runt gårdstomten, öster om 
Horsås by, med Ingebrotomten i nordöst, Troentorp i söder och kronoallmänningen 
Kåkinds-Stöpen i väster. Norr om landsvägen mellan Skövde och Grevby har Kultomten 
en äng.  
 
Vid 1800-talets början ligger mangårds- och ekonomibyggnader söder om nuvarande 
gårdsläge och vägen till gården kommer västerifrån. Åkermarken ligger i tre olika gärden 
och brukas i tresäde. I åkermarken finns flera större och mindre impediment inritade, som 
                                                      
8 Lundahl 1950, s 86 
9 Lundahl 1950, s 86 
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kan vara idag borttagna stenar, röjningsrösen och förhistoriska gravar. I södra delen finns 
ytterligare några åkerlyckor inom ett särhägnat gärde. Ängsmarken, som också har 
fungerat som bete ligger fördelat på två särhägnade gärden norr och söder om 
åkermarken, samt i ett gärde norr om landsvägen. 
 
På den häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet har Kultomten fått sitt 
nuvarande gårdsläge med tillfartsväg från landsvägen i norr. Åkermarken har ökat i yta 
genom uppodlingar i söder och i norr, bland annat har de tidigare små åkerlyckorna i 
söder nu blivit del av en stor sammanhängande åker.  
 
Fram på 1900-talet ökar uppodlingen ytterligare något och den gamla tillfartsvägen 
västerifrån är nu en brukningsväg som leder ut till en hagmark. 
 

 
Figur 4 Ägomätning av Kultomten 1824 med gårdsläget söder om det nuvarande och 
tillfartsväg västerifrån.  

 

  11



                           

Ingebrotomten 
Ingebrotomten omnämns tidigast i jordeboken 1611, Jngeboretompten, då som ½ mantal 
kronohemman, senare ½ skatte. Förleden i namnet är ursprungligen kvinnonamnet 
Ingeborg.10 
 
Den äldsta kartan över Ingebrotomten som har studerats är en storskifteskarta från 1796. 
Ingebrotomten ligger söder om landsvägen från Skövde mot Grevby och gränsar i sydväst 
mot Kultomten och i söder och öster mot Horsås. Åkermarken ligger samlad i tre 
åkergärden, och har brukats i tresäde, samt två små åkerlyckor i ett särhägnat gärde. 
Åkermarken är bitvis flikig och innehåller flera impediment, som senare är helt borttagna. 
Runt åkern finns ängsmarken i flera särhägnade gärden och två hagar. Ägarna till 
Ingebrotomten omtalas som Sven Jonsson och Clas Lehrsson i Öhm, som äger hälften var 
och på Ingebrotomten finns ingen gård utan endast ett torp beläget. Åkermarken består av 
långsmala skiften, uppdelade på de två ägarna. Genom ängsmarken i söder slingrar sig en 
bäck.  
 
I slutet av 1800-talet har något mer ängsmark odlats upp och nu är Ingebrotomten 
bebyggd med två gårdsenheter. Fram vid mitten av 1900-taler har ytterligare något mer 
ängsmark odlats upp och nu har Ingebrotomten delats upp på mitten mellan de två 
enheterna. En allé leder fram till den östra och en mindre tillfartsväg till den västra.   
 

 
Figur 5 Storskifteskarta över Ingebrotomten från 1796. Åkermarken ligger väl samlad i tre 
gärden med ängsmark och hagar runt omkring. 

 
 
 

                                                      
10 Lundahl 1950, s 85f 
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Kulturvärden inom Horsåsområdet 
Under några dagar i oktober genomförde Västergötlands museum en landskapshistoriskt 
inriktad fältinventering av den planerade nya stadsdelen Horsås. Hela området 
genomsöktes på lämningar efter äldre tiders bebyggelse, markanvändning och fasta 
fornlämningar med fokus främst satt på att identifiera kulturvärdena inom området. Som 
utgångspunkt för inventeringsarbetet användes uppgifter i fornminnesinventeringen 
(FMIS) samt information i äldre lantmäterimaterial. Vid inventeringen identifierades flera 
områden som kan innehålla fasta fornlämningar dolda under mark, två nya fasta 
fornlämningar i form av stensättningar påträffades liksom ett antal lämningar efter äldre 
tiders markanvändning, såsom hägnader i form av stenmurar.   
 
I beskrivningen nedan redovisas resultatet av fältinventeringen först för delar av 
Kultomten och Horsås och sedan för Ingebrotomten. De två områdena beskrivs 
översiktligt utifrån tidigare markanvändning, kulturhistoriska lämningar samt 
fornlämningar. För lägesanvisning, se Bilaga 2. Slutligen ges några antikvariska 
synpunkter på områdets planering och en bedömning av behovet av vidare antikvariska 
insatser inom området. 
 

Delar av Kultomten och Horsås by 

Allé, brukningsväg, röjningsröse och stenhägnader 
Västra delen av området präglas idag till stor del av ridskolans verksamhet. Här finns 
hästhagar, som tack vare hårt betestryck har hållit landskapet öppet. Bete, snarare än 
åkerbruk, har också medfört att kulturlandskapets biotoper i form av stenhägnader har 
bevarats. Här har Kultomten legat med bostads- och ekonomibyggnader samt delar av 
gårdens åker- och ängsmark. Fram till mangårdsbyggnaden leder en allé (2), som anlades 
på 1800-talet då gårdsläget flyttades.  
 

 
Figur 6 Fram till Kultomten leder en allé mestadels bestående av ek, anlagd på 1800-talet 

när det nuvarande gårdsäget etableras. 
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På 1700-talet låg gårdens byggnader söder om nuvarande och vägen till gården kom rakt 
västerifrån där en brukningsväg ännu leder ut på fälten. Idag finns inga synliga spår ovan 
mark efter det gamla gårdsläget, men vid den arkeologiska utredning som Västergötlands 
museum utförde av delar av området i oktober 2007 påträffades tegelflis etc i området 
söder om nuvarande stallbyggnader.11  
 
Den stenmur som bildat gräns mot Horsås by i söder finns ännu kvar (1). Muren är 
tydligast i söder, för att längre mot norr närmast bli en stensträng. 
 
Den del av området som hört till Horsås har mestadels utgjorts av ängs- och hagmark, 
men i östra delen av området låg byns västra åkergärde och längst ner i söder fanns några 
nyodlingar i form av mindre åkerlyckor. Åkrarna, som en gång var flikiga och fulla med 
impediment röjdes under 1800-talet och omvandlades till dagens i stort sett stenfria stora 
sammanhängande åkerstrukturer.  
 
Inom området fanns på 1700-talet ett stort antal särhägnade hagar och gärden. Av dessa 
finns ett mindre antal stenhägnader kvar idag. De utgörs av låga stenmurar, ibland 
närmast stensträngar med stenar av storleken ”en mansbörda”.  
 
I västra delen finns en bit av en gammal mur kvar söder om gravfältet (12). Den utgörs 
idag av en låg mur, närmast stensträng med bitvis senare ditlagda odlingsstenar. I öster 
övergår den i en rad med sent upplagda odlings- och sprängstenar.  
 
 

 
Figur 7 Söder om gravfältet ligger en gammal låg stenmur (12) 

 
 

                                                      
11 Åhman, pågående rapportmanus 
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Norr om gravfältet ligger en stenmur, som närmast sammanfaller med den gamla 
ägogränsen mot Ingebrotomten (11). Den är påbyggd med mycket sen odlingssten, men 
kan vara gammal i botten och blir i öster efter ett impediment med större stenar närmast 
en gles stensträng.  
 
Runt Sörgården finns flera murar, varav en är gammal (9) och sammanfaller med en 
särhägnad hage på Horsåskartan från 1784. Intill den ligger några stenmurar av yngre 
datum. En av dessa (8) är en fortsättning på ovan nämnda gamla stenmur och strax öster 
om dessa ligger ytterligare en mur (10). Tillsammans bildar de en mindre 
fägata/brukningsväg från 1800-1900-tal.  
 
Ytterligare hägnader vid Sörgården som är från 1800-talets omarronderingar i samband 
med laga skiftet är en stenmur (7) i södra ägogränsen, en stenmur (19) väster om 
gårdsläget och en stenmur (18) med intilliggande brukningsväg (21) finns strax västerut. 
 
Stenmurar som har anlagts under 1800-1900-tal finns i impediment på åsen mellan 
Kultomten och Sörgården. Några låga stenmurar bildar närmast en relativt sen 
fägata/brukningsväg, liknande den på ovan nämnda. Tre av dem (13, 14, 16) ligger i 
gränser tillkomna på 1900-talet och en (15) ligger i en gräns mellan åker och hagmark på 
1800-talet.  
 
Öster om dessa ligger områdets enda röjningsröse (23). Det är flackt, närmast triangulärt 
till formen, med en längd på 10 m och bredd på 8 m för att smalna av i norra delen, och 
uppbyggt av 0,2 – 0,5 m stora stenar.  
 
Ytterligare något österut löper en typisk lagaskiftesmur (17) i norr-sydlig riktning över ett 
större impediment i åkermarken. Den är 1 m bred, 0,60-1 m hög och med ett stenmaterial 
på 0,20 – 0,60 m stora stenar. 
 
I östra delen av området finns Kvarngården där Horsås kvarn har legat sedan medeltiden. 
I övrigt hade Horsås by här främst ängsmark. Längst upp i nordost, där Horsås by hade 
skogskiften fanns på 1700-talet en särhägnad intaga, där en del av stenmuren ännu finns 
kvar (6). 
 

 
Figur 8 Två låga stenmurar (14, 15) från 1900-talet som bildar närmast en 

fägata/brukningsväg. 
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Tabell 2  På delar av Kultomten och Horsås finns kulturhistoriska lämningar i form av 
stenmurar, en allé, en brukningsväg, ett röjningsröse och två nyupptäckta stensättningar, 
för lägesbeskrivning, se Bilaga 2. 

ID Art Typ Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Höjd 
(m) 

Beskrivn 

1 hägnad stenmur 200 1.20 0.5 Gammal ägogräns 
2 allé dubbel 160   1800-tal, ek 
6 hägnad stenmur 75   Gammal särhägnad hage 
7 hägnad stenmur 90 2 0.6 1800, ägogräns 
8 hägnad stenmur 72   1800, ägogräns 
9 hägnad stenmur 128   Gammal särhägnad hage 
10 hägnad stenmur 107   1800, ägogräns 
11 hägnad stenmur 136 1 0.8 Gammal/ny ägogräns 
12 hägnad stenmur 46 1 0.2 Gammal särhägnad hage 
13 hägnad stenmur 104   1900, ägogräns 
14 hägnad stenmur 60   1900, ägogräns 
15 hägnad stenmur 50   1800, gräns åker 
16 hägnad stenmur 27   1900, ägogräns 
17 hägnad stenmur 200   Gräns åker-äng 1800 
18 hägnad stenmur 120 0.80 0.5 1900-tal, ägogräns 
19 hägnad stenmur 120 1.5 0.5 1800-tal, gräns åker 
21 väg brukningsväg 120   1900-tal 
23 Röjnings-

röse 
Röjningsröse 10 8 0.5 Flackt, stenar 0,2-0,5 m 

24 Nyuppt 
fornlämn 

Stensättning 6.5 6.5 0.3 Rund, övertorvad 
(SkövdeX) 

25 Nyuppt 
fornlämn 

Stensättning 9 9 0.9 Rund, övertorvad 
(SkövdeXX) 

 

Gravfält, järnframställning och stensättningar 
Inom området löper en åsrygg i öst-västlig riktning mellan två mindre vattendrag. På åsen 
finns en högliknande lämning, ej klassad som fast fornlämning (Skövde 104), ett gravfält 
(Skövde 24) och längre bort på samma ås vid Sörgården en blästbrukslämning (Skövde 
119). Mellan gravfältet och blästbrukslämningen påträffades vid fältinventeringen två 
sedan tidigare ej registrerade stensättningar (i det följande benämnda Skövde X och 
Skövde XX).  
 
Skövde 24 är ett gravfält från äldre järnåldern med minst 14 gravar. På en låg moränrygg 
i hagmarken öster om Kultomten ligger ett gravfält bestående av 6 domarringar, 2 
kvadratiska och 6 runda stensättningar. Inom gravfältet finns också 1 stensträng och 1 
terrasskant. Domarringarna är 5-8 m i diameter och består av 4-7 stenar. De kvadratiska 
stensättningarna är 4 x 4 m respektive 5 x 5 m och 0,2 m höga. De är övertorvade med i 
ytan enstaka till talrika stenar och har ställvis kantkedjor. De runda eller närmast runda 
stensättningarna är 4 – 10 m i diameter och 0,1 – 0,3 m höga. De är övertorvade med i 
ytan enstaka – talrika stenar. Stensträngen är 32 m lång, 1 – 1,5 m bred och 0,1 – 0,3 m 
hög. Terrasskanten är stensatt, ca 60 m lång, 0,1 – 0,3 m hög och 0,2 – 0,5 m bred. 
Stensträngen och terrasskanten avgränsar i öst respektive väst en odlingsyta som är 14v 
m bred med i ytan måttligt med stenar. I närheten av gravfältet hittades i slutet av 1800-
talet en stenyxa av grågrön flinta, en så kallad lihultsyxa från stenåldern. 
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Figur 9 Skövde 24 är ett gravfält med domarringar och stensättningar på åsryggen öster om 

Kultomten. 

 
Skövde 119 är en blästbrukslämning från järnåldern. På en låg förhöjning i åkermarken 
på Sörgården har den förre markägaren vid jordbruksarbete påträffat talrika slaggbitar. 
Slaggbitarna är 0,1 – 0,25 m stora och rödbruna till blåsvarta i färgen. De är dels flutna 
och dels håliga samt järnhaltiga. Förre markägarens son har sparat några slaggbitar. Slagg 
är en restprodukt vid lågteknisk järnframställning och tyder på att man har framställt järn 
på platsen under järnålder. 
 

 
Figur 10 Några av de slaggbitar som hittats vid och förvarats på Sörgården. 
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Skövde X ligger på en åsrygg, i hagmark, 15 m N om åker och 2 m O om stenmur. 
Stensättningen är rund, 6,5 m i diameter och 0,3 m hög, övertorvad med i ytan enstaka 
stenar. 2 stenar, 0,5 m stora i S utgör eventuellt del av kantkedja. 
 
Skövde XX är beläget på krönet av en åsrygg, på ett impediment i åkern. Stensättningen 
är rund, 9 m i diameter och 0,90 m hög, övertorvad med i ytan enstaka stenar och 
kantkedja med 0,40 - 0,90 m stora stenar. I kanterna finns även odlingssten, särskilt i 
västra kanten. Stensättningen är högt belägen med en vid utsikt ut över omgivande 
småkuperade landskap med Billingen som en fond i bakgrunden. 
 

 
Figur 11 Vid fältinventeringen påträffades två tidigare ej registrerade stensättningar. Här 
anas Skövde X som en svag förhöjning bland hasselsnåren. I bakgrunden en stenmur (17) 

 

 
Figur 12 Bland snåren döljer sig en tidigare ej registrerad stensättning, Skövde XX. 
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Längst i söder vid Lassagården gjordes ett spännande fynd i slutet av 1800-talet av en 
man vid namn T Larsson. Vid harvning av en åker hittade han guldringar. Guldringarna 
är öglor och är så kallat betalningsguld, troligen från yngre järnålder. De vägde 11,2 g 
och var av 23 karat (Skövde 95).  
 
Längst i öster på Nolgården har funnits två stenar med skålgropar, som nu är flyttade till 
Helénsparken mitt i Skövde (Skövde 32). Söder om dessa och utanför det nu planerade 
Horsåsområdet, finns ett område med så kallad fossil åkermark som är fast fornlämning. 
Det är lämningar efter ryggade åkrar, en odlingsform som förekom från medeltiden och 
in på 1800-talet, och odlingsrösen (Skövde 30). Tillsammans med talrika stenar och block 
ger de en god bild av hur småskalig åkermarken på Horsås by var innan den agrara 
revolutionen förändrade landskapet. 
 
Strax söder om området finns ett område vid Lassagården där en flatmarksgrav har 
funnits. Vid byggandet av ladugård påträffades mörka fläckar, ev rester av härdar, och 
människoben (Skövde 97). 
 
Området runt gravfältet och stensättningarna och egentligen större delen av åsryggen 
mellan de mindre vattendragen utgör ett mycket bra läge för förhistoriska boplatser, 
vilket innebär att det här kan finnas fasta fornlämningar utan synlig markering ovan jord.  
 
 

 
Figur 13 Alla ridskolans hästar har bidragit till att hävda landskapet inte minst bland 

domarringar och stensättningar på gravfältet. 
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Ingebrotomten 

Allé, gamla gårdslägen och stenhägnader 
Ingebrotomten har bestått av två brukningsenheter och inägomark med åker, ängar och 
hagar. Fram till laga skiftet låg åkermarken i tre gärden, där den brukades i långsmala 
tegar. På 1800-talet splittas enheten mitt på och två gårdslägen anläggs (22 och det som 
ännu finns på dagens ekonomiska karta). En stor del av tidigare ängs- och hagmark odlas 
upp och åkrarna röjs från sten. Någon gång under 1900-talet anläggs allén (20) upp till 
det östra gårdsläget.  
 
Av de hägnader som fanns inom inägomarken på 1700-talet finns inget bevarat. Däremot 
återstår några stenmurar i de gamla ägogränserna. Längs landsvägen i norr löper en 
kraftig stenmur (4) som kan vara av mycket gammalt datum. Bevarad är också en 
stenmur (3) i ägogränsen mot Kultomten i väster, liksom delar av stenhägnaden (5) som 
bildar gräns mot Horsås bys ägor i öster och hägnader mot Horsås i söder (11), se ovan 
under Horsås. 
 

 
Figur 14 Björkallén upp mot ett av Ingebrotomtens gårdslägen är anlagd under 1900-talet. 

 
Tabell 3 På Ingebrotomten finns kulturhistoriska lämningar i form av stenmurar, en allé 
och tomten till det västra gårdsläget samt tomten till det östra läget (som ännu är markerad 
på ekonomiska kartan och därför inte med här). 

ID Art Typ Längd Bredd Höjd Beskrivn 
3 hägnad stenmur 90.00 1.00 0.50 Gammal ägogräns 
4 hägnad stenmur 250.00 1.20 1.00 Gammal ägogräns 
5 hägnad stenmur 190.00 0.00 0.00 Gammal ägogräns 
20 allé enkel 170.00 0.00 0.00 1900-tal. björk 
22 Tomt gårdstomt    Ingebro 1800 
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Milsten 
I FMIS finns två registrerade lämningar i form av en milsten och en stensättningsliknande 
lämning. Milstenen norr om landsvägen är fast fornlämning (Skövde 27). Den är gjord av 
kalksten med inskrift mot S under Karl XII:s krönta namnchiffer :/1/4 MIIL /. Milstenen 
är fast fornlämning och får inte rubbas utan tillstånd från Länsstyrelsen. Den 
stensättnings-liknande lämning (Skövde 26) ligger på ett stort impediment i åkermarken 
där även en grustäkt finns. Den är mycket diffus till formen och är inte klassas som fast 
fornlämning.  
 
Hela den sandiga ås som utgör ryggrad på Ingebrotomten bildar ett mycket bra läge för 
förhistoriska boplatser, vilket innebär att här kan finnas fast fornlämning utan synlig 
markering ovan jord. 
 

Antikvariska synpunkter 
De arkiv- och kartstudier samt fältinventering som har gjorts inom ramen för förstudien 
visar att det inom Horsåsområdet finns åtskilliga spår efter äldre tiders markanvändning 
och brukande. Spår som är viktiga att bevara för att även kommande generationer ska 
kunna utläsa områdets historik och förstå hur landskapet har hävdats och omdanats under 
historiens gång. Spår som också är möjliga att integrera i kommande detaljplanearbete.  
 
Kartstudierna visar att det inom Horsåsområdet har funnits en stor mängd hägnader. En 
del har säkert varit av trä och andra av sten. Några av de hägnaderna som finns utritade 
på 1700-talskartan kunde vid fältinventeringen återfinnas som stenmurar än idag. De 
agrara strukturerna var före skiftena sega med få och långsamma förändringar. Hägnader 
utritade på kartor från 1700-talet kan därför ha funnits sedan tidig medeltid. De har ett 
stort kulturhistoriskt värde genom att visa hur marken varit arronderad under lång tid. I 
och med skiftena framför allt på 1800-talet, förändras de gamla strukturerna och även om 
några lever kvar så bryts de flesta upp och ersätts med nya. En del av stenmurarna inom 
Horsåsområdet tillhör just laga skiftesepoken under 1800-talet och har sitt värde i att 
berätta om den tidens landskap och förändringar. Från den perioden finns också 
värdefulla landskapsbiotoper i form av alléer och brukningsvägar.  
 
I området finns flera fasta fornlämningar och flera områden där ytterligare fasta 
fornlämningar utan synlig markering ovan jord har identifierats. 
 
Både kulturhistoriska lämningarna, såsom stenmurar och alléer, och fasta fornlämningar 
är skyddade enligt lag (generellt) biotopskydd respektive kulturminneslagen. Tillstånd för 
ingrepp kan sökas hos Länsstyrelsen, men i ett planerat villaområde som Horsås vore det 
värdefullt att bevara en så hög andel av lämningar som möjligt. Kulturhistoriska 
lämningar och fasta fornlämningar är en del av vårt kulturarv och förutom att ge värdefull 
kunskap och information om gångna tiders landskap och markanvändning kan de bli 
värdefulla i moderna urbana landskap om de kan integreras på ett funktionellt sätt. 
Fornlämningar och gamla tomtplatser kan förses med informationsskyltar och ingå som 
natur- och mindre rekreationsområden. Intill stenmurar och alléer kan promenadstigar 
anläggas, vilket också gamla brukningsvägar kan nyttjas som. Viktigt är då att 
lämningarna hävdas och röjs från sly regelbundet, så att de kan upplevas, inte bara som 
intetsägande buskage, utan kanske som något som väcker tankar om forna tiders 
arbetsmödor och undran över våra förfäders tankar kring livet och döden.  
 
Västergötlands museum har fått ta del av planeringsunderlag i form av nya vägar och 
villatomter inom området.12 Enligt dessa kommer i stort sett hela området att upptas av 
villatomter, undantaget ett område i sydväst och de mer låglänt liggande delarna. Genom 
                                                      
12 Underlagsshaper, Skövde kommun 
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området ska en ny väg anläggas i sydväst-nordostlig riktning. Såsom förslaget ligger 
kommer flera fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar att beröras.  
 
Nedan redogörs för några antikvariska synpunkter på planeringen och en bedömning av 
vilka ytterligare antikvariska insatser som kan behövas inom området, se även Bilaga 2. 
Värt att påpeka dock är att det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är beslutande 
myndighet.  
 

• Flera av de kulturhistoriska lämningarna berörs av planförslaget. Vilka ingrepp 
som kan göras beslutas av Länsstyrelsen, men ur antikvarisk synpunkt har de 
äldsta stenmurarna och Kultomtens allé samt lagaskiftesmurarna på åsen mellan 
gravfältet och Sörgården högst bevarandevärde. Värdefulla att bevara är också de 
gamla vägarnas sträckning. 

 
• Direkt på gravfältet ligger ingen bebyggelse enligt plan, men däremot alldeles 

intill. Tomter ligger här planerade inom det fornlämningsområde som hör till 
gravfältet och som är till för att skydda fornlämningen och för att ge den dess 
rätta upplevelsevärde.  Fornlämningsområdets omfattning varierar mellan olika 
fornlämningar, men kan fastställas av Länsstyrelsen. Detsamma gäller för den 
västra av de nyupptäckta fornlämningarna. 

 
• På platsen för blästbrukslämningen och för den östra av de nyupptäckta 

fornlämningarna ligger tomter utplacerade. För att bedöma om de ska kunna 
exploateras kommer Länsstyrelsen sannolikt att ställa krav på arkeologisk 
förundersökning.  

 
• Området runt gravfältet och stensättningarna utgör ett mycket bra läge för 

förhistoriska boplatser. Det gäller egentligen hela åsryggen mellan de mindre 
vattendragen, liksom hela den sandiga ås som utgör ryggrad på Ingebrotomten. 
Sannolikt kommer Länsstyrelsen här att besluta om särskild arkeologisk 
utredning för att fastställa om det kan finnas fast fornlämning utan synlig 
markering ovan jord. Det gäller även området längst i söder vid Lassagården, där 
fynd av guldringar samt människoben och mörka fläckar har gjorts. 

 
• Flera lämningar kan med fördel integreras i det nya villaområdet. Det gäller 

framför allt gravfältet och stensättningarna, men också delar av Ingebrotomtens 
och Sörgårdens gamla gårdstomter, de äldsta stenmurarna, som huvudsakligen 
ligger i gamla ägogränser samt några av 1800-talets stenmurar mellan gravfältet 
och Sörgården. Fornlämningarna och tomterna kan förses med 
informationsskyltar. 

 
 
Skara oktober 2007 
 
 
Marita Sjölin 
Antikvarie 
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Sammanfattning 
Som ett led i arbetet med planering för en eventuell etablering av en ny stadsdel i området 
Horsås har Skövde kommun beställt en kulturhistorisk förstudie av Västergötlands 
museum. Förstudiens syfte är att beskriva kända fornlämningar inom området, redogöra 
och beskriva kulturlandskapets utveckling i stora drag under historisk tid, redogöra för 
eventuella konflikter mellan kulturvärden och pågående planering samt bedöma behovet 
av ytterligare antikvariska insatser. 
 
Horsåsområdet består av de norra och västra delarna av Horsås by samt av Kultomten och 
Ingebrotomten. Det ligger i Skövde socken och utgörs av ett uppodlat småkuperat 
landskap, med markerade åsbildningar i väst-östlig riktning. I området finns fasta 
fornlämningar i form av ett gravfält med domarringar och stensättningar, två nyupptäckta 
stensättningar samt en blästbrukslämning och en vägsten. Horsås by har medeltida anor, 
medan Kultomten och Ingebrotomter dyker upp som självständiga enheter i början av 
1600-talet. 
 
Inom området finns ett antal lämningar efter äldre tiders markanvändning, såsom 
hägnader i form av stenmurar. En del av dessa finns med på 1700-tals kartor och kan ha 
funnits sedan medeltid. Andra är typiska 1800-talsmurar, tillkomna i samband med laga 
skiftet. I området finns också röjningsrösen, alléer, brukningsvägar och gamla 
tomtplatser.  
 
Området runt gravfältet och stensättningarna och egentligen större delen av åsryggen 
mellan de mindre vattendragen utgör ett mycket bra läge för förhistoriska boplatser, 
liksom hela den sandiga ås som utgör ryggrad på Ingebrotomten. Det innebär att det här 
kan finnas fasta fornlämningar utan synlig markering ovan jord.  
 
Flera av de kulturhistoriska lämningarna berörs av planförslaget. Vilka ingrepp som kan 
göras beslutas av Länsstyrelsen, men ur antikvarisk synpunkt har de äldsta stenmurarna 
och Kultomtens allé samt lagaskiftes-murarna på åsen mellan gravfältet och Sörgården 
högst bevarandevärde. Värdefulla att bevara är också de gamla vägarnas sträckning. 
 
Fornlämningsområdet som hör till gravfältet kan fastställas av Länsstyrelsen. Detsamma 
gäller för den västra av de nyupptäckta fornlämningarna. Platsen för blästbrukslämningen 
och den östra av de nyupptäckta stensättningarna måste sannolikt förundersökas och 
områden med bra läge för förhistoriska boplatser eller fyndplatser måste sannolikt utredas 
innan exploatering kan komma till stånd. 
 
I det nya villaområdet kan flera kulturhistoriska lämningar och fasta fornlämningar med 
fördel integreras och förses med informationsskyltar. 
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 Bilaga 1 
 
Tekniska och administrativa uppgifter 
 
Västergötlands museums diarie nr NoK 916-2007 
Uppdragsgivare & kostnadsansvarig: Skövde kommun 
Orsak till uppdraget: Planerad ny stadsdel 
Undersökningens art: Kulturhistorisk förstudie 
  
Län: Västra Götaland 
Landskap: Västergötland 
Kommun: Skövde 
Socken: Skövde 
Raä nr/interimistisk benämning: Skövde 24, 26, 27, 32, 95, 104, 119 
Fastighet: Skövde 5:7, 5:30, 5:49, 5:51, 5:61, 5:84 m fl 
Ekonomiskt kartblad: 8D 5h 
Koordinater: X 6478403 

Y 1388361 
 Z 120 – 130 m ö h 
Koordinatsystem: RT 90 2.5 gon V 
  
Ansvarig institution: Västergötlands museum 
Tidpunkt för fältarbetet: 17-24 oktober 2007 
Ansvarig för undersökningen: Marita Sjölin 
Ansvarig för rapportarbetet: Marita Sjölin 
Fälttid, arkeologer: 24 timmar 
  
Internt objektnr: B286 
 
 
Arkivmaterial och fynd 
 
Förvaring: Västergötlands museum, ATA, dnr NoK 916-2007 
  
Fynd: - 
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Rapporter 2006
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på	Älgarås	kyrkogård,	fastigheten	Älgarås	11:1	i	Älgarås	socken,	Töreboda	
kommun,	Västra	Götaland.	Arkeologisk	förundersökning	2004.
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2006:05	 Maria	Vretemark	 Osteologisk	analys	av	benmaterial	från	Brahekyrkan	på	Visingsö,	Jönköpings	
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2006:08	 Andreas	Åhman	 I	samband	med	ledningsdragning	inom	del	av	fornlämning	Raä	nr	68	i	

Otterstads	socken,	Lidköpings	kommun,	Västra	Götaland.	Arkeologisk	
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2006:09	 Andreas	Åhman	 Inför	ombyggnad	av	väg	26,	delen	Karstorp-Lunden	i	Säter	och	Ryds	socknar,	
Skövde	kommun,	Västra	Götaland.

2006:10	 Anders	Berglund	 Arkeologisk	utredning	2006	i	samband	med	planering	av	två	vindkraftverk	
inom	Lindärva	5:3,	Lindärva	socken,	Lidköpings	kommun,	Västergötland.

2006:11	 Anders	Berglund	 Arkeologisk	undersökning	2006	av	slaggförekomst,	Källby	raä	67,	Källby	
socken,	Götene	kommun,	Västergötland.

2006:12	 Anders	Berglund	 Arkeologisk	förundersökning	i	Lidköpings	Nya	Stad	2006,	Kv	Bifrost	4,	
fornlämning	12,	Lidköpings	socken	och	kommun,	Västergötland.

2006:13	 Andreas	Åhman	 Inför	ny	fågelobservationsplats	inom	Fågeludden	på	fastigheten	Hornborga	
13:6	i	Bolum	socken,	Falköpings	kommun,	Västra	Götaland.	Arkeologisk	
utredning	2006.

2006:14	 Andreas	Åhman	 Arkeologisk	förundersökning	inom	del	av	fornlämning	Raä	nr	3	i	Leksberg	
socken,	Mariestads	kommun,	Västra	Götaland.	Arkeologisk	förundersökning	
2006.

2006:15	 Andreas	Åhman	 Inför	byggnation	av	enbostadshus	inom	fastigheten	Ransberg	Prästbol	2:1	i	
Ransberg	socken,	Tibro	kommun,	Västra	Götalands	län.	Arkeologisk	utred-
ning	2006.

2006:16	 Tony	Axelsson	 Kulturhistoriskt	underlag	inför	vindkraftsetablering	vid	Anneberg,	Dimbo	
socken,	Tidaholms	kommun.

2006:17	 Tony	Axelsson	 Kulturhistoriskt	underlag	inför	vindkraftsetablering	vid	Källeberg,	Mularp	
socken,	Falköpings	kommun.

2006:18	 Andreas	Åhman	 Reserverat
2006:19	 Andreas	Åhman	 Inför	planerad	vindkraftsetablering	inom	fastigheterna	Åsaka-Björstorp	1:1,	

Kvättak	4:2	och	6:1	i	Näs	socken,	Falköpings	kommun,	Västra	Götalands	
län.

2006:20	 Marita	Sjölin	 Inför	planerad	nybyggnation	av	stallbyggnad	och	flytgödselbehållare	inom	
fastigheten	Gökstorp	1:1,	Edåsa	socken,	Skövde	kommun,	Västergötland.	
Arkeologisk	utredning	2006.

2006:21	 Marita	Sjölin	 Arkeologisk	förundersökning	i	form	av	schaktövervakning	invid	Timmers-
dala	kyrka	i	Timmersdala	socken,	Skövde	kommun.	Arkeologisk	förunder-
sökning	2006.

2006:22	 Marita	Sjölin	 Inför	detaljplaneläggning	inom	fastigheten	Vara	26:1	m.fl.	i	Vara	socken,	
Vara	kommun,	Västergötland.	Särskild	utredning	2006.

2006:23	 Tony	Axelsson	 Nyupptäckt	fornlämning	inom	fastigheten	Dalen	1:54	i	Älgarås	socken,	
Töreboda	kommun,	Västergötland.	Arkeologisk	undersökning	2006.



2006:24	 Marita	Sjölin	 Inför	planerad	utökning	av	område	för	kistgravar	och	askgravar	inom	S:ta	
	 	 Birgitta	kyrkogård	samt	anläggning	av	vägar	inom	en	oplanerad	del	av	kyrko-

gården	i	Skövde	socken	och	kommun,	Västergötland.	Särskild	utredning	
2006.

Rapporter 2007
2007:1	 Anders	Berglund	 Arkeologisk	förundersökning	inom	kvarteret	Servicemannen	2006,	Skövde	

kommun,	Västergötland.
2007:2	 Anders	Berglund	 Särskild	arkeologisk	utredning	inom	fastigheten	Hasslum	2006,	Skövde	

kommun,	Västergötland.
2007:3	 Anders	Berglund	 Särskild	arkeologisk	utredning	2006	steg	1,	väg	49	delen	Axvall	–	Varnhem,	

Skara	kommun,	Västergötland.
2007:4	 Anders	Berglund	 Särskild	arkeologisk	utredning	inom	fastigheten	Skörstorp	4:3,	14:2	och	15:1	

i	Skörstorp	socken,	Falköpings	kommun,	Västergötland.
2007:5	 Anders	Berglund	 Särskild	arkeologisk	utredning	inom	fastigheten	Ving	22:1	2007,	Norra	

Vings	socken,	Skara	kommun,	Västergötland.
2007:6	 Marita	Sjölin	 Inför	ändring	av	rum	nr	22	och	25	till	rustkammare	på	Läckö	slott,	del	av	

fornlämning	Raä	nr	69	i	Otterstad	socken,	Lidköpings	kommun,	Västergöt-
land.	Arkeologisk	förundersökning	2007.

2007:7	 Andreas	Åhman	 Inför	planprogram	för	Ållebergsområdet	i	Falköpings	kommun.	Särskild	
utredning	2006.

2007:8	 Andreas	Åhman	 Inför	planerad	vindkraftverksetablering	inom	fastigheten	Källeberg	1:4	i	
Mularp	socken,	Falköpings	kommun,	Västra	Götalands	län.	Särskild	utred-
ning	2006.

2007:9	 Andreas	Åhman	 Inför	planerade	vindkraftverk	inom	fastigheterna	Anneberg	1:1,	Bosgården	
7:9,	Dvärstorp	5:12,	Hasslekärr	1:2,	Hångsdala	27:1,	Lammevad	1:4	och	
Skattegården	1:4	i	Dimbo	socken,	Tidaholms	kommun.	Särskild	utredning	
2007.

2007:10	 Andreas	Åhman	 I	samband	med	schaktning	för	ny	dagvattenledning	inom	del	av	fornläm-
ning	Raä	nr	12,	Nya	Staden	i	Lidköping.	Förundersökning	2006.

2007:11	 Andreas	Åhman	 Inför	etablering	av	nya	vindkraftverk	på	fastigheterna	Berga	2:1,	Märene	
1:16	och	Viglunda	1:1	i	Skånings-Åsaka	socken,	Skara	kommun.	Särskild	
utredning	2007.

2007:12	 Andreas	Åhman	 Inför	utbyggnad	av	Timboholms	industriområde	i	Skövde	socken	och	kom-
mun.	Särskild	utredning	2006.

2007:13	 Maria	Vretemark	 Osteologisk	analys	av	ben	från	Karleby	Godegården,	Raä	194,	Karleby	
socken,	Falköpings	kommun,	Västergötland.	

2007:14	 Andreas	Åhman	 Några	boplatslämningar	på	Fågeludden	inom	fastigheten	Hornborga	13:6	i	
Bolums	socken,	Falköpings	kommun.	Förundersökning	2006.

2007:15	 Andreas	Åhman	 Inför	detaljplan	för	Skaraberg	sydöstra,	Skara	socken	och	kommun.	Särskild	
utredning	2007.

2007:16	 Marita	Sjölin	 Schaktövervakning	i	samband	med	grävning	av	mindre	schakt	inom	del	av	
fornlämning	Raä	nr	228	invid	Kungshamnen	vid	Läckö	slott	i	Otterstad	
socken,	Lidköpings	kommun,	Västergötland.	Arkeologisk	förundersökning	
2007.

2007:17	 Karl-Göran	Sjögren	 Karleby	Godagården.	Undersökningar	av	en	neolitisk	boplats	2006.
2007:18	 Marita	Sjölin	 Inför	uppförande	av	vindkraftverk	inom	fastigheterna	Hästhalla	1:1,	Torkels-

torp	1:2,	Basebo	1:13	och	Tagelberg	1:1	i	Skallmeja	och	Saleby	socknar,	i	Skara	
och	Lidköpings	kommuner,	Västergötland.	Arkeologisk	utredning	2007.

2007:19	 Catharina	Mascher,	 Forentorpa	ängar	–	landskapshistoriskt	underlag	inför	bildande	av	naturre-
Marita	Sjölin	&	 servat.

	 Andreas	Åhman
2007:20	 Marita	Sjölin	 Schaktningsövervakning	av	delar	av	fornlämning	Raä	nr	17	inom	fastigheten	

Långan	9	i	Hjo	socken,	Hjo	kommun,	Västergötland.	Arkeologisk	förunder-
sökning	2007.

2007:21	 Maria	Norrman	 Ett	snitt	genom	ett	boplatsområde	Raä	21,	Grossgården	1:6,	Vara	socken,	
Vara	kommun.	Arkeologisk	förundersökning	2006.



2007:22	 Maria	Norrman	 Ett	boplatsområde	från	bronsålder?	Raä	56,	kvarteret	Påskliljan,	Vara	
socken,	Vara	kommun.	Arkeologisk	undersökning	2004.

2007:23	 Marita	Sjölin	 Inför	fortsatt	exploatering	inom	Bissgårdsområdet	i	Skultorp,	Norra	Kyrke-
torp	socken,	Skövde	kommun,	Västergötland.	Särskild	utredning	2007.

2007:24	 Marita	Sjölin	 Inför	planerad	försäljning	av	fastigheterna	Drivbänken	1	och	Sund	4:6	i	
Mariestads	socken,	Mariestads	kommun,	Västergötland.	Särskild	utredning	
2007.

2007:25	 Marita	Sjölin	 Inför	planerad	ny	stadsdel,	Horsås,	i	Skövde	socken,	Skövde	kommun,	Väs-
tergötland.	Kulturhistorisk	förstudie	2007.
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