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På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Rio Göteborg Natur- och 

kulturkooperativ utfört en arkeologisk förundersökning av två lämningar, L2019:7127 och 

L2020:5188, i Hössna socken, Ulricehamns kommun. Lämningarna utgörs av en 

lägenhetsbebyggelse i form av en backstuga (L2019:7127) och ett område med fossil 

åkermark (L2020:5188). 

I samband med förundersökningen avtorvades inledningsvis hela området som berördes av 

lägenhetsbebyggelsen. Lämningarna efter husgrunden var 6,8 x 4,2 meter stor och består av 

syllstensrader och i delar även stenlagda golvytor. I den sydöstra delen av husgrunden 

återfanns ett spisröse som var 2,9x2,9 meter stort. I samband med avtorvning, handrensning 

samt undersökning av spisröset påträffades ett fyndmaterial bestående av yngre rödgods, 

handblåst glas (skärvor från fönsterglas, flaskor och dryckesglas), järnspik, kritpipsfragment, 

en sölja och ett mynt. Fyndmaterialet pekar mot en datering till sent 1700-tal – tidigt 1800-tal. 

I samband med förundersökningen har även kolprover insamlats för datering. 

Förundersökningen av den fossila åkermarken omfattade en kartering av de ingående 

röjningsrösena samt avtorvning och dokumentation av ett av röjningsrösena. Röjningsrösena 

är samtliga små (2,3 x 1,8 – 1,5 x 1,2 meter) och belägna på kanten av en relativt stenfri yta 

som omger lägenhetsbebyggelsen. Den fossila åkermarken bör ses som mindre odlade ytor 

av hushållskaraktär kopplade till backstugan (L2019:7127). 

Efter avslutad förundersökning anser Rio Göteborg att de båda lämningarna är att betrakta 

som undersökta och borttagna. 

 

 

L2019:7127 

Lägenhetsbebyggelse, backstuga. Husgrunden är rektangulär 6,8 x 4,2 m. Spisröse i SÖ 

hörnet av byggnaden. Spisröset är 2,9 x 2,9 m stort. Vid framrensning av spisröset och 

rensning av övriga ytor i anslutning till husgrunden påträffades yngre rödgods med 

piplersdekor, kritpipsfragment, handblåst glas, järnspikar och ett mynt. Fyndmaterialet tyder 

på en datering till sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Backstugan finns inte belagd i äldre 

kartmaterial. 

 

L2020:5188 

Fossil åkermark, i form av en stenröjd yta om cirka 30 x 20 m samt fyra mindre ovala 

röjningsrösen med storlek varierande mellan 2,3 x 1,8 m och 1,5 x 1,2 m. Den stenröjda ytan 

förmodas ha ett samband med lägenhetsbebyggelsen L2019:7127 som återfinns inom den 

fossila åkermarkens begränsning. 
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