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Resultat av genomförd arkeologisk utredning inom fastighet 
Horn 2:51, Mariestads kommun 
  
Under oktober-december 2020 genomfördes en arkeologisk utredning inom 
rubricerad fastighet enligt Länsstyrelsens beslut 2020-09-09, med Mari-
estads kommun som uppdragsgivare. Det planerade arbetsföretaget omfattar 
framtagande av en detaljplan för bostäder, verksamheter m m. Undersökaren 
Västergötlands museum har till Länsstyrelsen inlämnat en preliminär redo-
görelse (bilaga). 
 
Resultat 
Utredningen hade som syfte att avgöra förekomst av eventuella tidigare ej 
kända fornlämningar. Arbetet har omfattat arkiv- och kartstudie samt fältar-
bete i form av inventering och sökschaktning med grävmaskin. 
 
Inga kultur- eller fornlämningar påträffades inom utredningsområdet. Un-
dersökaren har heller inte några ytterligare förslag på fortsatta arkeologiska 
åtgärder. 
 
Länsstyrelsen bedömning och fortsatta åtgärder 
Utredningen har visat att Horn 2:51 med största sannolikhet inte rymmer 
några fornlämningar. Länsstyrelsen har därför ur antikvarisk synpunkt inget 
att erinra mot att utredningsområdet används för avsett ändamål. 
 
För Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Thomas Bergstrand, antikvarie 
 
 
Bilaga 

1. Undersökarens preliminära redogörelse om genomförd utredning ok-
tober-december 2020. 

mailto:adam.johansson@mariestad.se


Sid 1/1

Västergötlands museum

Catharina Henriksson

PM avseende arkeologisk utredning inom fastigheten Horn,
Mariestads kommun

Mariestads kommun planerar för nya bostäder inom fastigheten Horn 2:51. Med
anledning av det har Västergötlands museum utfört en arkeologisk utredning steg 1 och
2 inom ytan. Hela området består av blandad skog. Den aktuella utredningen
genomfördes vid två tillfällen hösten 2020. Den 1/10 genomfördes en inventeringsdel
(steg 1) och den 30/11-1/12 drogs sökschakt (steg 2).

I enlighet med undersökningsplanen utfördes först en mindre inventering samt arkiv-
och kartstudie. På Häradsekonomiska kartan från 1877-82 syns att den centrala delen av
ytan då var odlad mark medan resten bestod av skog. Syftet med inventeringen var att
avgöra om hittills okända synliga lämningar finns inom området samt besluta vilka ytor
som var intressanta för sökschaktsgrävning. I samband med inventeringen påträffades
inget av antikvariskt intresse.

Delar av utredningsområdet består av tät skog och inom vissa ytor finns rikligt med
sten. Dessa ytor valdes bort inför sökschaktsgrävningen. Över mer tillgängliga ytor
drogs sammanlagt 15 sökschakt, se bilagor 1och 2. Dessa placerades där åtkomsten var
möjlig, oftast inom de äldre åkermarkerna. Inget av intresse påträffades i något av dem.

Antikvarisk bedömning och förslag till fortsatta åtgärder
Inga lämningar har påträffats inom området i samband med den arkeologiska
utredningen. Västergötlands museum anser att inga fler antikvariska åtgärder behövs
inför kommunens fortsatta planer.

Skara 10/12 2020

Catharina Henriksson

Bilagor: 1. Schaktplan
2. Schaktbeskrivningar

Länsstyrelsen
Thomas Bergstrand
Dnr: 431-10060-2020





SchaktID Längd Bredd Matjordsdjup Alvmaterial Beskrivning

s100 21 m 2,4 m 0,15 m Sand Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med stubbar
och rötter. Botten av gulbeige siltig sand med förekomst av
järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s110 18 m 2,4 m 0,15 m Sand Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med
stubbar, enstaka sten 0,5-1 m st samt rötter. Botten av gulbeige
siltig sand med förekomst av järnutfällning och rötter samt
humusfläckar och enstaka sten 0,5-1 m st.

s118 19 m 2 m 0,1 m Sand Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med
stubbar, enstaka sten 0,5-0,7 m st samt rötter. Botten av gulröd
sand med förekomst av järnutfällning och rötter samt
humusfläckar och enstaka sten 0,3-6 m st.

s124 5 m 2,4 m 0,1 m Sand Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med
enstaka sten 0,5 m st samt rötter. Botten av gulröd sand med
förekomst av järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s128 9 m 2,4 m 0,25 m Sand Matjordslager av mörk brungrå sandig humus, skogsförna, med
rötter. Strax under grässvålen ligger ett svagt sotigt mörkt
matjordslager som blir brunare mot botten. Botten av ljus siltig
sand med rötter samt humusfläckar.

s132 14 m 2 m 0,15 m Silt Matjordslager av brungrå sandig, något siltig humus, skogsförna,
med rötter. Botten av gulbeige sandig silt med förekomst av
enstaka järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s140 12 m 1,2- 2 m 0,15 Silt Matjordslager av brungrå sandig, något siltig humus, skogsförna,
med rötter. Botten av gulbeige silt med förekomst av enstaka sten
0,1-0,15 m st, järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s148 12 m 1,8 m 0,15 m Sand Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med rötter.
Botten av gulröd sand med förekomst av enstaka sten 0,1-0,15 m
st, järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

Bilaga 2Schaktbeskrivningar



s154 6 m 2 m 0,15 m Silt Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med rötter.
Botten av gulbeige sandig silt med förekomst av enstaka sten 0,1-
0,15 m st, järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s160 10 m 1,8 m 0,15 m Sand Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med rötter.
Botten av gulbeige siltig sand med förekomst av enstaka sten ca
0,1 m st, järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s166 11 m 2 m 0,12 m Silt Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med rötter.
Botten av gulbeige sandig silt med förekomst av enstaka sten ca
0,05-0 1 m st, järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s172 8 m 1,4- 2 m 0,12 m Grus Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med rötter.
Botten av ljust grus och sand med förekomst av enstaka sten ca
0,1 m st, järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s177 7 m 1,8 m 0,1 m Sand Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med rötter.
Botten av gulbeige sand med förekomst av enstaka sten ca 0,1 m
st, järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s181 7 m 1,6 m 0,1 m Sand Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med rötter.
Botten av gulröd sand med förekomst av sten ca 0,2-0,5 m st,
järnutfällning och rötter samt humusfläckar.

s185 6 m 1,8 m 0,1 m Sand Matjordslager av brungrå sandig humus, skogsförna, med rötter.
Botten av gulröd sand med förekomst av enstaka sten ca 0,3-0,6
m st, järnutfällning och rötter samt humusfläckar.
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