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identifiera eventuella platser för ännu ej kända forn-
lämningar. Studier av det historiska kartmaterialet över 
området ger en fördjupad bild av kulturmiljön.

Förstudien är en skrivbordsprodukt, ur ordets bästa 
bemärkelse. Den sammanfattar och redogör för den 
arkeologiska och delvis kulturhistoriska information 
som finns tillgänglig om det aktuella området. Slut-
satser om vilka typer av ej kända fornlämningar samt 
var man kan hitta dem måste anses vara hypotetiska, 
men bygga på en kunskapsgrund. För att få en bild av 
hur de arkeologiska lämningarna i det aktuella områ-
det ter sig »i verkligheten«, krävs fortsatt arbete i form 
av arkeologiska utredningar som bland annat innebär 
heltäckande inventering i fält.

De metoder som använts för att ta fram den arkeo-
logiska förstudien är:

• Studier av arkivmaterial och det historis-
ka kartmaterialet för området – utfört av Pär 
Connelid, Kula AB.

• Informationsinhämtning och -sammanställ-
ning utifrån Fornreg ( Riksantikvarieämbetets 
registreringsverktyg för information och läm-
ningar och arkeologiska uppdrag ), kartmate-
rial från SGU ( Sveriges geologiska undersök-
ning ) samt arkeologiska rapporter från tidigare 
undersökningar inom planområdet.

• Platsbesök under en halvdag där informa-
tion om ett urval intressanta platser insamla-
des med utgångspunkt från de historiska kar-
torna.

• Produktion av kartmaterial har skett i Arc-
Map 10.6.1

Begreppen fornlämning,  
övrig kulturhistorisk  
lämning och möjlig fornlämning 
Det är i 2 kap. § 1 och 1a, kulturmiljölagen ( SFS 1988:950 ), 
man hittar definitionen av vad som är en fornlämning 
och som därmed omfattas av lagskyddet. Där står att 
fornlämningar är lämningar efter människors verksam-
het under forna tider, som har tillkommit genom äldre 
tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Lämning-
arna måste ha tillkommit före eller i anslutning till 1850.

De typer av lämningar som inte bör ha ett ome-
delbart skydd av kulturmiljölagen benämns övriga 

Bakgrund och kort sammanfattning
Som en del i projektet »Landvetter Södra« har Härr-
yda kommun beställt en arkeologisk förstudie av det 
aktuella området. Förstudien har genomförts av Väst-
arvet kulturmiljö i samarbete med Per Connelid/Kula 
AB och ska ses som ett strategiskt planeringsunderlag 
inför kommande fördjupning för översiktsplanen för 
Landvetter Södra och efterföljande detaljplanearbete.

Efter genomgång av det historiska kartmaterialet 
och de kända kulturhistoriska lämningarna samt gjort 
platsbesök i det aktuella området kan följande mycket 
övergripande slutsatser dras:

• I de norra delarna ( område A, figur 1 ) finns 
störst potential att hitta tidigare ej kända forn-
lämningar och övriga kulturhistoriska läm-
ningar i samband med eventuellt kommande 
arkeologiska utredningar. Det historiska käll-
materialet visar på flera inägoområden, där 
spår av äldre tiders bruk fortfarande finns 
kvar i landskapet. Både i form av fossil åker-
mark, lägen för övergivna gårdstomter och 
kvarnlämningar. De idag kända fornlämningar 
som finns i område A utgörs av fyndplatser för 
bland annat redskap som kan indikera förhis-
torisk aktivitet.

• I de södra delarna ( område B, figur 1 ) är 
vildmarken förhärskande. Här har enligt det 
historiska kartmaterialet varit utmark. De 
idag kända fornlämningarna utgörs av fångst-
gropar samt skogsbrukslämningar såsom kol-
ningsanläggningar. Ett fåtal boplatser har ti-
digare identifierats, men inte daterats. Det rör 
sig troligtvis om mycket gamla boplatsläm-
ningar från stenåldern. I samband med even-
tuellt kommande arkeologiska utredningar är 
det ovan nämnda typer av lämningar man kan 
vänta sig i område B.

Syfte och metod 
Den fördjupade översiktsplan som den arkeologiska 
förstudien blir en del av, syftar till att möjliggöra ut-
byggnaden av ett nytt samhälle för 25 000 invånare 
söder om Landvetter, Härryda kommun. Syftet med 
förstudien är att lyfta fram de arkeologiska värdena i 
det aktuella planområdet. Målet är att redovisa redan 
kända fornlämningar i området samt på ett generellt 
plan utifrån topografi, geologi och fornlämningsmiljö 
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Figur 1. Den geografiska avgränsningen av området som ge-
nomgått arkeologisk förstudie. Område A i norr och område 
B i söder.
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 kulturhistoriska lämningar. Oftast är det lämningens 
ålder som avgör dess antikvariska status. Det kan alltså 
 finnas  lämningar av samma typ men med olika antikva-
risk status då de tillkommit innan respektive efter 1850. 

I lämningslistorna för område A och B ( tabell 1 och 
2 ) finns ett fåtal lämningar med den antikvariska be-
dömningen möjlig fornlämning. En sådan bedömning 
innebär oftast att lämningens status inte kunnat an-
göras vis okulär besiktning, utan måste utredas vidare. 
Möjliga fornlämningar har inget lagskydd.

Det äldre odlingslandskapet 
 – inägor och utmark i område A och B 
I förstudien hänvisas till antingen område A eller om-
råde B ( se figur 1 ). De två områdena består av natur-
geografiskt olikartade miljöer som skapat skilda förut-
sättningar för markutnyttjandet. Med utgångspunkt i 
hur markanvändningen sett ut under historisk tid, det 
vill säga de senaste tusen åren, kan en ganska enkel 
uppdelning göras: område A domineras av inägomark 
medan område B nästan helt består av tidigare utmark. 

Uppdelningen på inägor och utmark var central i 

det äldre odlingslandskapet. Gränsen mellan de båda 
marktyperna löper, bokstavligen, som en röd tråd ge-
nom landskapet och på äldre kartor. På inhägnade inägor 
fanns de mest intensivt utnyttjade markslagen – åker 
och äng. Utmarkerna användes för flera syften och fung-
erade bland annat som betesmark. I den här aktuella 
delen av landet var utmarkerna ofta skogbevuxna och, 
fram till 1700- och 1800-talens skiften, i regel gemen-
samt utnyttjade av flera gårdar och byar. Gränsen mel-
lan inägor och utmarker låg ofta fast under lång tid och 
är än idag tydligt avläsbar i landskapet på många stäl-
len. Den är därför ofta en bra utgångspunkt när man 
ska karakterisera landskapets innehåll, inte minst de 
kulturhistoriska värdena.

Område A 
Det historiska kartmaterialet över område A 
Område A berör inte mindre än fyra tidigare inägoav-
snitt. Närmast Landvettersjön i nordväst rör det sig 
främst om gammal ängsmark till kyrkbyn och präst-
gården ( figur 2 ). Byn låg norr om Mölndalsån medan 
prästgården och kyrkan var belägna söder om. En karta 

Figur 3. Karta från 1802 över Backa, de två kvarnarna i nordost är markerade med en ring.
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Figur 2. Västra delen av område A med 
bland annat Mölndalsån, Landvetter kyrka 
och Backa.
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från år 1779 visar att FÖP-områdets ( A ) norra gräns här 
tangerar ett par av gårdslägena längs bygatan norr om ån. 
Själva byn bestod i äldre tid av fem hemman ( OGBL ).

Lite längre österut berörs Backas inägor. Backa figu-
rerar redan i de äldsta skattelängderna från 1500-talet 
och utgjorde formellt ett enstaka hemman. Det kom 
dock relativt tidigt att klyvas och bestod förmodligen 
redan under 1600-talet av flera mindre brukningsenhe-
ter. År 1643 anges det som komministerboställe. 1698 
uppges att odlingen på en av hemmansdelarna återupp-
tagits efter att bonden hade »rymt« ( OGBL ). En karta 
från år 1802 ( figur 3 ) visar att norra delen av inägorna, 
med en del av åkermarken uppe på höjden söder om 
ån, faller inom område A. Den gamla gårdstomten lig-
ger utanför. Längs den lilla bäcken som rinner ned mot 
ån i nordväst finns två kvarnar markerade ( inringade 
på figur 3 ). Den ena ägs av Backa, den andra av grann-
gården Skällared.

I östra delen av område A ligger Skalmered ( figur 5 ). 
Praktiskt taget hela den gamla inägomarken återfinns 
inom FÖP-området. På den äldsta kartan, upprättad i 

samband med storskiftet 1809 ( figur 6 ), ligger bebyg-
gelsen och all åkermark i östligaste delen av inägorna. 
Strax utanför finns några beteshagar. Skalmered upp-
tas i de äldre skattelängderna som ett enstaka hemman, 
tillsammans med två ängar. De två sistnämnda utgör 
alltså egna kamerala enheter, för vilka gården betalar 
skatt. Läget för den ena ängen – »Prästängen« – har 
satts ut på kartan. Vid tiden för storskiftet 1809 är går-
den uppdelad på två brukningsenheter ( A och B ). Det 
är mellan dessa båda hemmansdelar som skiftet sker.

Huvuddelen av Skalmereds inägor utgörs 1809 av 
ängsmark, vilken framträder med grön färg på kartan. 
I östra delen har lantmätaren ritat in ett 40-tal runda 
markeringar som troligen visar lägen för odlingsrösen. 
Lite närmare inägogränsen längre söderut finns ytterli-
gare ett tiotal liknande anläggningar. Marken i området 
utgörs av relativt höglänt terräng som utan tvivel kan 
ha varit odlad längre tillbaka i tiden. Det torde därför 
vara fråga om ganska stora arealer övergiven åkermark. 
Sannolikt ser vi här resterna efter en ödegård, möjli-
gen medeltida. 

Figur 4 återger enskifteskartan över Skällared från år 1823. Här framgår att en mindre, men likväl central, del av den tidigare in-
ägomarken ligger inom FÖP-området. Både den gamla gårdstomten, delar av åkermarken samt ett kvarnläge berörs av område A. 
Gården är belagd i 1500-talets skattelängder. En kvarn omnämns redan på 1680-talet (OGBL). Uppgiften om kvarnen gäller san-
nolikt anläggningen i bäcken strax söder om bebyggelsen.
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Figur 5. Östra delen av område A med Skal-
mered.
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Indikationer på ödegårdar av det här slaget är van-
ligt förekommande i äldre kartmaterial från Bohuslän. 
Landskapet drabbades uppenbarligen ganska hårt av 
den senmedeltida ödeläggelsen ( som startade med di-
gerdöden ) och gårdarna kom många gånger att delas 
upp mellan överlevande gårdar och byar. De två äng-
arna, som nämndes ovan, ska förmodligen ses i detta 
sammanhang. »Prästängen«, vars läge redovisas på 1809 
års karta, kan alltså utgöra en del av ödegårdens gam-
la ägor. Intressant är också uppgiften om en kålgård 
( köksträdgård ), belägen alldeles väster om åkermarken 
på 1809 års karta. De två inhägnade ytorna återges med 
lite mörkare grön färg. På den några år yngre laga skif-
teskartan ( 1835 ) har de försvunnit och lagts om till äng 
med namnet »Kålgårdsgängen«. Köksträdgårdarna låg 
förr regelmässigt mycket nära bebyggelsen. Den här ak-
tuella kålgården skulle alltså kunna signalera läget för 
den misstänkta ödegården. Slutligen bör nämnas, att 
området med rösena på 1809 års karta redan vid tiden 
för laga skiftet 1835 hade börjat odlas upp. Även detta 
kan indirekt sägas stödja idén om att marken redan i 
ett tidigare skede fungerat som åker.

Topografi och geologi i område A 
Västra delen av område A karaktäriseras av Mölndalsån 
och dess närmsta omgivning. Här avgränsas området 
av bebyggelse i både norr och söder. Gränsen längst i 
väster utgörs av Landvettersjöns strand. Området lig-
ger omkring 60 m ö.  h. och utgör planområdets lågland. 
Slätter med bördiga väldränerade jordar. Öst om Björ-
rödsmotet är större ytor av åkermark med viss bebyggelse 
cirka 80 m  ö. h. samt vattendraget Dammtjärnen i norra 
delen. I söder reser sig bergspartier upp mot 130 m  ö. h.

Den del av geologin som är mest intressant ur ett ar-
keologiskt perspektiv rör områdets jordarter, då dessa 
ofta kan indikera var människor valt att bosätta sig el-
ler vistas under längre perioder. I område A förekom-
mer inte mindre än tio olika sorter ( figur 7 och 8 ). I 
västra delen, längs med Mölndalsån, består jordarten 
mest av sand. Öst om Björrödsmotet utgörs den låg-
lända åkermarken av lera och några smala stråk sandig 
morän, medan de högre bergspartierna har ett tunt el-
ler osammanhängande ytlager av morän, där de inte är 
helt kala. Kring Dammtjärnen i nordost är områden 
med kärrtorv och sandig morän. 

Figur 6. Storskifteskartan över Skalmered, upprättad 1809.
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Kända fornlämningar  
och övriga lämningar i område A 
På de bördiga jordarna i område A finns kända spår ef-
ter äldre mänsklig aktivitet främst i form av fyndplat-
ser ( figur 9, tabell 1 ). Dessa ska i första hand ses som 
ett bevis på att människor rört sig i området redan för 
mycket länge sedan. De kan vara indikatorer på att en 
boplats har funnits i närheten, men de kan också vara 
enstaka tappade föremål. Fyndplatserna är inte forn-
lämningar utan klassade som övriga kulturhistoriska 
lämningar ( ÖKL ). 

Utöver fyndplatserna finns vid Landvetters kyrka 
platsen för en domarring ( RAÄ Landvetter 9:1 ) som 
genom åverkan vid ett flertal tillfällen blivit totalför-
störd. Domarringar hör till järnålderns mångformiga 
gravmonument och utgörs av stenkretsar med klump-
stenar, ofta fem, sju eller nio till antalet. Se bilaga 1 för 
utdrag ur Fornreg med sammanfattande beskrivningar 
av samtliga lämningar inom område A.

Tidigare arkeologiska  
undersökningar i område A 
Ingen av de fyndplatser eller övriga lämningar som är 
kända i område A har undersökts arkeologiskt. I den 
omkring 500 meter breda korridor som skiljer områ-
de A från B ligger det numera bebyggda området kring 
Backas gamla inägor ( figur 9, se även figur 3 ). Där finns 
ett antal lämningar värda att nämna, då de indikerar 
vad man rent hypotetiskt kan förvänta sig för typ av 
lämningar i område A. I Backa återfinns ett röjningsrö-
seområde, fyra fyndplatser för bland annat ben-/horn-
föremål och ett spänne av brons samt två boplatser. 
Båda boplatserna är delundersökta. Den ena  boplatsen 

Figur 7. Jordartskarta över område A.

Figur 8. Teckenförklaring med beskrivningar av vilka jordar-
ter som motsvaras av vilka skrafferingar på figur 7.
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( Landvetter 122 ) är daterad till stenåldern ( senmesoli-
tikum-tidigneolitikum ) och är drygt 5300 år gammal. 
Den andra ( Landvetter 123 ) är daterad till yngre vi-
kingatid–tidig medeltid.

Område B 
Det historiska kartmaterialet över område B 
I samband med laga skiftet karterades ( åren 1837–40 ) 
hela Landvetter sockens utmark. Som framgår av fi-

gur 10, som återger ett utsnitt från denna karta, åter-
finns praktiskt taget hela område B på utmarken. En-
dast längst i norr, nere i Mölndalsåns dalgång, berörs 
en liten yta inägomark på prästgårdens ägor. Även vid 
Björröd sträcker sig område B in på inägorna.

Utmarkerna var vid tiden för laga skifte inte bevuxna 
med samma täta skogsbestånd som idag. För det första 
betades de, vilket ledde till glesare skog. Hela utmar-
ken var dock inte skogbevuxen. Flera områden uppges 
i kartans textbeskrivning vara ljungbevuxna och ganska 

Tabell 1. Fornlämningar och övriga lämningar i område A fördelade efter lämningstyp och antikvarisk status. 

Figur 9. Område A med kända lämningar markerade samt Backa inringat. 

Typ Övrig kulturhistorisk lämning (RA-
Änr, Landvetter)

Möjlig fornlämning  (RAÄnr, Landvet-
ter)

Förstörd (RAÄnr, Land-
vetter)

Fyndplats 40, 28, 12, 47, 35, 36

Stenkrets (domarring) 9

Fossil åker 23
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öppna. Ett antal ytor anges som «svedjor», det vill säga 
de har bränts och använts för kortvarig odling. För-
utom de små inägoavsnitten i norr bedrivs det ingen 
intensiv markanvändning någonstans inom område B. 
På kartan finns inga inhägnade ytor eller uppgifter om 
bebyggelse, exempelvis torp.

Topografi och geologi i område B 
Till störst del består område B av obebyggd, kuperad 
skogsmark som fått sin form i samband med inlands-
isens rörelse över landskapet. Åsar ligger som ett rutnät 
över landskapet och mellan dem är dalgångar med träsk-
artade våtmarker. I området finns över tio mindre sjöar 
som rinner ut mot Landvettersjön och Yxsjön ( Land-
skapsanalys Landvetter södra 2017:13 ). Höjden över 

Figur 10. Utsnitt ur laga skifteskartan (1837-40) över Landvetter sockens utmark.
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havet varierar mycket i och med den bergiga terräng-
en men ligger som högst ungefär 150 meter över havet.

Geologiskt sett följer nästan hela område B samma 
mönster. Höjderna utgörs av urberg som är mer eller 
mindre täckt av ett tunt eller osammanhängande ytla-
ger av morän ( figur 11 och 8 ). I många av dalgångarna 
är det blött – jordarten består av mossetorv eller kärr-

torv som omges av mindre områden med sandig morän. 
Lera förekommer endast på två platser; vid Ramberget i 
nordväst och Björrörd i öst. Den rena postglaciala san-
den hittas längst i norr, där område B tangerar område A 
invid Landvettersjöns strand. Den finns även i sydväst 
längs med Yxsjöns nordöstra strand där den övergår i 
postglaciala sediment, som avlagrats efter istidens slut. 

Figur 11. Jordartskarta över område B.
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Fornlämningar  
och övriga lämningar i område B 
I den kuperade skogsmark som utgör stora delar av 
område B, återfinns forn- och övriga lämningar som 
är typiska för den typen av topografiska förhållanden 
( figur 12 ). Skogsbrukslämningar i form av kolningsan-
läggningar och fångstgropar är de absolut vanligast fö-
rekommande lämningstyperna. I övrigt finns två fynd-
platser, olika till sin karaktär. RAÄ Landvetter 39:1, i 
nordöstra delen av området, utgörs av två föremåls-
fynd ( skafthålsyxa och flintmejsel ), som eventuellt kan 
kopplas till ett jordbrukande samhälle från bronsåldern 
eller järnåldern. Fyndplatsen som utgör RAÄ Landvet-
ter 104, består däremot av ett område med slagen flin-
ta invid en skogssjö. De omständigheterna tyder på 
en äldre datering – sannolikt stenålder. Boplatsen RAÄ 
Landvetter 102, som ligger ungefär 200 meter norr om 
Skärsjöns nordvästligaste spets, är den enda kända i sitt 
slag inom hela område B. 

Av kända lämningar inom område B har flest upp-
täckts i samband med någon av de tidigare genomför-
da arkeologiska utredningarna ( figur 13 ). Att koncen-
trationen av lämningar är mycket hög i södra delen av 
området, beror på att just den delen genomgått både 
arkeologisk utredning och förundersökning ( se UV Väst 
rapport 2007:9, 2007:18 och 2008:26 ). 

Tabell två redovisar samtliga registrerade fornläm-
ningar och övriga lämningar i område B.

Se bilaga 2 för utdrag ur Fornreg med sammanfattan-
de beskrivningar av samtliga lämningar inom område B.

Tidigare arkeologiska  
undersökningar i område B 
Delar av område B har vid flera tillfällen, och av olika 
skäl, redan tidigare varit föremål för arkeologiska un-
dersökningar. Efterforskningar gör gällande att fem 
insatser gjorts, vilka markerats som delområde 1-5 på 
kartan ( figur 13 ) Dessa områden kan alltså anses ha ge-
nomgått arkeologisk granskning och ska därmed inte 
behöva undersökas på nytt i samband med eventuellt 
kommande arkeologiska utredningar. Åtminstone inte 
i samma utsträckning som övriga delar av planområ-
det, om inte länsstyrelsen bedömer läget annorlunda.

Delområde 2, 3 och 4 föranleddes av planeringen 
av projektet Landvetter park, där golfbana hotell och 
bostäder skulle byggas. De lämningar man då hittade 
kan betraktas som representativa även för de delar av 
område B som inte undersökts. Det man kan vänta sig 
hitta där är därmed fångstgropar, förhistoriska boplat-
ser, kolningsanläggningar och eventuellt andra typer av 
skogsbrukslämningar.

 En arkeologisk insats gjordes inom område B i 
samband med att Björröds industriområde skulle 
 etableras – delområde 1, figur 13. Den genomfördes 
av Bohusläns museum 1990. Man grävde då ett  antal 

Tabell 2. Fornlämningar och övriga lämningar i område B fördelade efter lämningstyp och antikvarisk status. Rödmarkerade har 
genomgått någon typ av arkeologisk undersökning, utöver utredning, steg 1. 

Typ
Övrig kulturhistorisk lämning (RAÄnr, 
Landvetter)

Fornlämning (RA-
Änr, Landvetter)

Möjlig fornlämning (RAÄnr, 
Landvetter)

Minnesmärke 85

Fångstgropsystem 89

Boplats 102

Fångstgrop
90, 91, 92, 93, 94, 
97, 100, 101

Område med skogsbrukslämningar
96, 103, 133, 130, 
131, 126, 125, 132, 
129

Kolningsanläggning

99, 169, 170, 163, 
171, 124, 95, 136, 
137, 135, 134, 127, 
128, 98

138

Fyndplats 39, 104

Sammanförda lämningar 42

Färdväg 24
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Figur 12. Område B med kända lämningar markerade. 
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Figur 13. Kartan visar vilka delar av planområdet 
som tidigare genomgått arkeologisk utredning steg 
1 (okulär inventering och kartstudier) och/eller ar-
keologisk förundersökning (underökning i fält med 
målet att gräva ut/avgränsa/datera de aktuella 
lämningarna).
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provgropar för hand i området kring RAÄ Landvetter 
39 ( figur 14 ) och påträffade slagen flinta och splitter 
från tillverkning av flintredskap. Man grävde även strax 
utanför område B, nära Björröds gamla bytomt ( för-
sta gången nämnd i 1550 års jordebok ). Sammanfatt-
ningsvis blev resultaten av utredningen att indicier på 
en förhistorisk boplats kunde konstateras. Ålder och 
utbredning av densamma kunde inte fastställas ( Ny-
qvist & Rydbom 1991:4ff ).

Hypotetiska lägen  
för ännu ej kända kulturlämningar 
Att även geologin berörs något i den arkeologiska för-
studien har att göra med att jordarternas sammansätt-
ning spelade roll för var förhistoriens bofasta människor 
valde att slå sig ner. En grov tumregel som gäller i de 
allra flesta fall är att men valde områden med en under-
grund av sand före sådan bestående av lera. Den typen 
av jordar är både mer lättdränerade och mer lättodlade. 
Som exempel på ett sådant område kan tas Mölndalsåns 
närmsta omgivning i västra delen av område A. Detta 
gäller generellt sett för samtliga förhistoriska tidsperio-
der, efter att människan blev bofast under yngre stenål-
dern, även om undantag finns. Till exempel finner man 
såväl jordbruksmark som bebyggelse och fyndplatser 

Figur 14. Foto mot väst från Björrödsvägen och ner mot fyndplatsen RAÄ Landvetter 39. Foto Elinor Malmberg.
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för förhistoriska föremål på lermarker i östra delen av 
område A. De äldsta mer permanenta bosättningarna 
har legat i Säveåns dalgång ( område A ). Till exempel 
är Landvetter och Rävlanda båda medeltida byar från 
början. Huruvida järnålderns bebyggelse också återfinns 
i område A är ännu inte belagt, men inte osannolikt. 
En indikation på detsamma fick Bohusläns museum då 
man 1990 genomförde en arkeologisk utredning invid 
RAÄ Landvetter 39:1 i område B. I ett antal provgropar 
hittades bland annat brända ben och rester efter flint-
bearbetning.

Människans behov har fått styra var hon bosatt sig 
och behoven har sett olika ut genom årtusendena. En 
boplats under de äldre delarna av stenåldern, fram till 
att människan blev bofast och började idka jordbruk, 
krävde inga stora ytor men hade fördel av att ligga i 
ett skyddat läge i terrängen. Närheten till vatten var 

viktigt. Därför hittar man inte sällan spår efter sten-
ålderns människor invid sjöar och vattendrag. Kända 
exempel på detta fenomen finns inom område B i form 
av fyndplatsen RAÄ Landvetter 104 samt boplatsen RAÄ 
Landvetter 102. De äldsta spåren av mänsklig aktivitet 
härrör i teorin från dem som via vatten och land följde 
inlandsisens tillbakagång. 

Fornlämningar består inte bara av förhistoriska bo-
platser. Som tidigare nämnts kan en kulturlämning 
som tillkommit innan eller i anslutning till 1850 och 
är varaktigt övergiven, klassas som fornlämning. Det 
betyder att lämningar som idag ofta hittas i skogsmark, 
till exempel skogsbrukslämningar och fossil åkermark 
i form av röjningsröseområden kan åtnjuta lagskydd 
enligt KML ( kulturmiljölagen ). I synnerhet område B 
består nästan uteslutande av skogsmark, vilken bevisli-
gen ( enl. arkeologisk utredning, UV Väst rapport 2007:9, 



20            

2007:18 och 2008:26 ) hyser skogsbrukslämningar i form 
av exempelvis kolningsanläggningar. Sannolikheten är 
därför stor att fler sådana lämningstyper kommer att 
påträffas vid framtida inventeringar ( arkeologiska ut-
redningar, steg 1 ) av det aktuella planområdet. 

Fältiakttagelser – flera nya 
kulturlämningar identifierade 
Zonen närmast Mölndalsån domineras av naturliga 
skäl av fuktig mark och är inte så hårt exploaterad. Det 
rör sig här överlag dock om ytor som inte hävdas, utan 
mera om igenväxningsmarker med lövskog. Det lite 
öppnare landskapsrummet kring Landvetter kyrka ( fi-
gur 15 ) och den gamla prästgården utgör ett undantag.

Vid Backa berörs ett lite större avsnitt av den gamla 
inägomarken, med bland annat ännu öppen och betad 
åkermark. Terrängen sluttar ganska brant mot norr och 
i sluttningen finns en bitvis mycket mäktig terrasskant, 
vars läge sammanfaller med åkermarkens avgränsning 
på de äldre kartorna ( figur 16, jfr även figur 3 ). Terras-
seringen är uppemot två meter hög på vissa ställen och 
torde avspegla odling under mycket lång tid. Erfaren-
hetsmässigt brukar terrasskanter med den här mäktig-
heten ha ett ursprung i medeltid; de har således ett stort 

arkeologiskt informationsvärde och bör betraktas som 
fornlämningar. Kolprover från liknande lämningar vid 
Bårhult i Landvetters socken för några år sedan gav fle-
ra medeltida dateringar ( jfr Connelid 2012 ). Den kraf-
tiga terrasseringen vid Backa ingår i ett grovt avgränsat 
område med ytterligare några ( lägre ) terrasskanter och 
hak, registrerade som objekt L1969:7843 ( tidigare RAÄ 
Landvetter 23:1 ). Klassificeringen möjlig fornlämning 

Figur 15. Landvetter kyrka. Foto Per Connelid.

Figur 16. Mäktig terrasskant som potentiellt speglar en mycket 
lång period av odling. Foto Pär Connelid.
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bör ändras till fornlämning. I området kan finnas flera 
fossila odlingslämningar.

Vid Skällared har en mindre del av den tidigare cen-
trala inägomarken blivit kvar i det hårt exploaterade 
landskapet. Det rör sig här om ett parti med modern 
odlingsmark söder om Boråsbanan. Den gamla gårds-
tomten har »mirakulöst« överlevt på ett höjdparti mel-
lan Mölndalsån och den djupt nedskurna Eskilsbyvägen. 

På platsen fanns hus kvar ännu på 1970-talet. Rester 
efter dessa och sannolikt minst en äldre husgrund är 
synliga. Platsen finns inte med i Fornreg men kommer 
att registreras som fornlämning. 

Längs den lilla bäcken cirka 50 meter längre mot syd-
väst finns synliga lämningar efter kvarnarna på de äldre 
kartorna. På Skällared-sidan finns möjligen vaga rester 
efter en husgrund. I bäckfåran finns stensatta partier 
samt – på Backa-sidan – en bit av fördämningsvallen. 
Även denna miljö uppfyller kraven på att registreras 
som fornlämning.

Den enda inägomiljön som är bevarad nästan i sin 
helhet ( jfr ovan ) finns vid Skalmered. Det ännu öppna 
landskapsrummet, starkt präglat av bete på åkermark, 
uppvisar stor rumslig överensstämmelse med inägomar-
ken på äldre kartor ( figur 17 ). Helhetsintrycket förstärks 
av stenmurarna som löper i de gamla inägogränserna 
( figur 18 ), övervägande agrar bebyggelse av äldre karak-
tär och möjligheterna till utblickar. På 1809 års gårds-
tomt finns synliga lämningar efter flera hus. Platsen 
är oregistrerad med bör klassificeras som fornlämning.

I det misstänkta ödegårdsområdet på 1809 års karta 
finns enstaka rester efter odlingsrösen och terrasseringar 
i ytterkanterna på åkermarken. Det mesta av  innehållet 

Figur 17. Utblick mot väst över inägomarken i Skalmered. 
Foto Pär Connelid.

Figur 18. Stenmur i Skalmered längs med inägogränsen mot söder. Foto Pär Connelid.
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på den gamla kartan har dock försvunnit i samband 
med uppodlingen under den agrara revolutionen. Här 
kan dock finnas rester efter medeltida bebyggelse under 
mark. Topografin medger flera lämpliga lägen för sådan.

Borås 20 februari 2019 Varberg 20 februari 2019
Elinor Malmberg  Pär Connelid
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Bilaga 1. Tabell med sammanfattande beskrivningar av samtliga lämningar inom område A

Fornlämningsnummer Typ Beskrivning

RAÄ Landvetter 9:1 Stenkrets
Domarring som vid flera tillfället plockats bort, några stenar i sänder. Bl.a. i samband med 
järnvägsbyggnation och utvidgning av kyrkogården. Från början ingick nio klumpstenar. 

RAÄ Landvetter 12:1 Fyndplats Ungefärlig fyndplats för sten- och flintredskap i åkermark.

RAÄ Landvetter 23:1 Fossil åker Bestående av en åkerparcell med terrasskant och en röjd yta med terrasskant.

RAÄ Landvetter 28:1 Fyndplats Ungefärlig fyndplats för skafthålsyxa i den s.k. Prästängen. Fynd påträffat vid dikesgrävning.

RAÄ Landvetter 35:1 Fyndplats Mycket ungefärligt markerad fyndplats för skafthålsyxa.

RAÄ Landvetter 36:1 Fyndplats Ungefärlig fyndplats för skafthålsyxa.

RAÄ Landvetter 40:1 Fyndplats Fyndplats för skafthålsyxa i igenlagd åkermark.

RAÄ Landvetter 47:1 Fyndplats
Lösfynd från Landvetter socken, plats ej närmare angiven. Fynden utgörs av eldslagnings-
sten, flintmejsel, stenklubba, flintavslag och handtagskärna av flinta. 



Bilaga 2. Tabell med sammanfattande beskrivningar av samtliga lämningar inom område B

Fornlämnings-
nummer

Typ Beskrivning Arkeologisk rapport

RAÄ Landvetter 
85:1

Minnesmärke
Minnessten i granit, troligen över färdigställd tåg-
tunnel med inskription 1892-1894.

-

RAÄ Landvetter 
39:1

Fyndplats

Fyndplats för skafthålsyxa och flintmejsel i åker-
mark. Vid ark. utredning 1990 grävs provgropar 
i vilka flintor och brända ben påträffades. FU re-
kommenderas vid exploatering. 

»Arkeologisk utredning Björröds industri-
område«, Bohusläns museum 1991

RAÄ Landvet-
ter 102

Boplats

Enstaka slagna flintor och ett klippöverhäng med 
skörbränd sten vid öppningen. Boplatsen avgrän-
sades 2008 i samband med arkeologisk förunder-
sökning (provgropar och detaljinventering). 

UV Väst rapport 2008:26

RAÄ Landvetter 
90, 91, 92, 93, 
94, 97, 100, 101

Fångstgrop
Fångstgrop för älg/ren, där varje fornlämnings-
nummer utgörs av en grop.

UV Väst rapport 2007:9

RAÄ Landvet-
ter 96, 125, 126, 
130

Område med 
skogsbruksläm-
ningar

Varje fornlämningsnummer utgörs av tre kolnings-
gropar. Vid RAÄ Landvetter 126 daterades en av 
groparna i samband med arkeologisk förundersök-
ning 2008, till förromersk järnålder.

UV Väst rapport 2007:9 och 2008:26

RAÄ Landvetter 
103, 131, 132, 
133

Område med 
skogsbruksläm-
ningar

Varje fornlämningsnummer utgörs av två kolnings-
gropar. Området omfattande RAÄ landvetter 103 
har avgränsats i samband med arkeologisk förun-
dersökning 2008.

UV Väst rapport 2007:9 och 2008:26

RAÄ Landvet-
ter 129

Område med 
skogsbruksläm-
ningar

Bestående av fem kolningsgropar. UV Väst rapport 2007:18 och 2008:26

RAÄ Landvetter 
95, 98, 99, 124, 
127, 128, 134, 
135, 136, 137, 
138

Kolningsanlägg-
ning

Varje fornlämningsnummer utgörs av en kolnings-
grop, rund eller kvadratisk till formen.

UV Väst rapport 2007:9, 2007:18 och 
2008:26

RAÄ Landvetter 
163, 169, 170, 
171

Kolningsanlägg-
ning

Varje fornlämningsnummer utgörs av en kolnings-
grop, rund eller kvadratisk till formen.

Lödöse museum rapport 2011:15

RAÄ Landvet-
ter 104

Fyndplats

Bestående av fyndområde för slagen flinta, be-
lägen invid Skärsjöns norra strand. Inga fynd eller 
anläggningar påträffades vid arkeologisk förun-
dersökning 2008.

 UV Väst rapport 2007:9 och 2008:26

RAÄ Landvetter 
42:1

Sammanförda 
lämningar

Bestående av två vägvisarstenar inmurade i fun-
dament till broräcke.

-

RAÄ Landvetter 
24:1

Färdväg
Bestående av en sentida hålväg, 64 meter lång 
och 1 meter bred.

-

RAÄ Landvet-
ter 89

Fångstgropsys-
tem

Bestående av åtta gropar. Systemet är avgränsat 
i samband med arkeologisk förundersökning 2008.

UV Väst rapport 2008:26
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