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

genomfört en arkeologisk utredning, steg 1. Utredningen föranleds av detaljplan för 

industrietablering. 

Utredningsområdet är beläget inom fastigheten Duvered 5:2, Hössna socken, Ulricehamns kommun. 

Ytan ligger till stora delar i en dalgång som löper i nordnordöstlig-sydsydvästlig riktning. Mindre delar 

av området är belägen i början på sluttningarna uppåt på ömse sidor av dalgången. Stora delar av 

området kan beskrivas som mycket blockrikt. Inom de centrala delarna av området återfinns ett 

område med mycket sank mark (kärrtorv), vilket dikats ut under sen historisk tid (1900-tal). Inom de 

sankare partierna återfinns även mindre, väldränerade åsryggar, vilka delvis är blockrika. Genom 

utredningsområdet rinner även en mindre bäck, Hillaredsån, vilken i den norra delen har rätats ut 

genom dikning. 

Stora delar av utredningsområdet har tills alldeles nyligen varit bevuxna med granskog, vilken nu har 

avverkats. Denna avverkning har i stor utsträckning skadat marken, genom kraftiga körspår. 

Inför och i samband med fältarbetet har en kart- och arkivstudie genomförts. Denna har omfattat 

historiska kartor, Fornsök, husförhörslängder och ortnamnsarkiv. Kontakt har också etablerats med 

Hössnas hembygdsförening. 

Vid fältarbetet påträffades ett antal lämningar vilka beskrivs nedan: 

Möjliga fornlämningar 

L2019:7127 (G1922:1). Lägenhetsbebyggelse (möjlig fornlämning). Backstuga med spisröse. Röset är 

övertorvat och dess storlek uppskattas till 2x2x0,5 m, bestående av naturliga och huggna stenar 

0,2x0,25-0,25x0,3. Inga andra konstruktioner kunde konstateras vid fältbesöket. Lämningen ligger på 

en låg åsrygg, intill mindre bruksväg i blockrik skogsmark.   

Backstugan är med i Hössna hembygdsförenings bok Bygd och gårdar runt Galtåsen (1979), men med 

anmärkningen att man inte vet när den brukades eller när den övergavs. Den omnämns i boken som 

Rönnebacka/Ulebacka. 

Skada: En stolpe med skylt märker ut platsen för byggnaden. Stolpen sitter placerad i det möjliga 

spisröset och stenarna har flyttats ur sitt ursprungliga läge för att stödja stolpen. På skylten står: Nr 

76 Rönnebacke.  

L2019:7128 (G1922:2). Kolningsanläggning (möjlig fornlämning). Rektangulär kolningsgrop 2x1,2 m, 

NO-SV, antydan till jordvall vid kanten åt NV. Vid provstick med geosond påträffades ett lager med 

sot och kol under förnan. Lämningen ligger på krönet av låg åsrygg i blockrik skogsmark. 

L2019:7129 (G1922:3). Kolningsanläggning (möjlig fornlämning). Rektangulär kolningsgrop 3,3x1,8 m, 

N-S, 0,5 dj, jordvall vid kanten cirka 1 m bred och 0,1 m hög. Provstick med geosond visade på 

närvaro av sot och kol. Lämningen ligger intill mindre höjd i blockrik skogsmark. Cirka 40 SO om 

L2019:7127 (G1922:1). 



L2019:7130 (G1922:4). Kolningsanläggning (möjlig fornlämning). Rund kolningsgrop 2,8 m i diam, 0,6 

dj med jordvall vid kanten 1 m br och 0,3 h. Provstick med geosond visade på närvaro av sot och kol. 

Lämningen ligger på krönet av låg åsrygg i blockrik skogsmark. 

Övriga kulturhistoriska lämningar  

L2019:7131 (G1922:5). Husgrund, historisk tid (övrig kulturhistorisk lämning). Ängslada, med något 

rektangulär form, 5,5x5 m, NV-SO, fylld av 0,2-0,6 m stora stenar utan någon synbar organisation. 

Inga synliga konstruktionsdetaljer. Lämningen ligger centralt inom mindre, igenväxande åkermark. 

Skada: Lämningens centrala del har skadats vid täckdikning i VSV-ONO. Därtill har enligt muntliga 

uppgifter lämningen plockats på sten under senare tid.  

L2019:7132 (G1922:6). Husgrund, historisk tid (övrig kulturhistorisk lämning). Ängslada, rektangulär 

husgrund 3,8x3,3 N-S, bestående syllstenar i byggnadens NV och SV hörn. I SV två stenar i 

0,6x0,2x0,25 och 0,5x0,30,2 och i NÖ en sten 0,4x0,35x0,15. I S och Ö finns resterna av dåligt 

bevarade syllstockar. Centralt genom byggnaden (N-S) finns en dåligt bevarad men möjlig golvbjälke. 

Inga dimensioner på virket gick att fastställa. Vid provstick med geosond i norra delen av byggnaden 

förefaller det ligga stenar under förnan, vilket kan indikera på ett lagt stengolv. Lämningen ligger i 

blockrik skogsmark direkt intill utdikad kärr/åkermark. Cirka 4 m N om större täckdike. 

L2019:7133 (G1922:7). Stenbro (övrig kulturhistorisk lämning). Kallmurad stenbro 3,5x2,3x1,3 m, NO-

SV, bestående av naturliga och huggna stenhällar. Överliggande hällar 3-5 st, cirka 1,4x0,5x0,3 m, 

fundamentsten i 3 skift, stl från 0,45x0,25x0,1 till 0,8x0,6x0,3 m. Bron leder över en utdikad och rätad 

del av Hillaredsån i NÖ delen av kärr/åkermark, cirka 50 meter SV om riksväg 40. 

Skada på sydvästra delen av stenbron, där överliggande häll och fundamentstenar har tryckts ut från 

ursprungligt läge.   

L2019:7134 (G1922:8). Hägnad (övrig kulturhistorisk lämning). Stenmur 65 m l (NÖ-SV), 1,4 m br, 0,5 

h av natursten med stl mellan 0,2-0,5 m. Muren är inte särskilt omsorgsfullt lagd. Lämningen ligger i 

tät slyskog intill stenröjd åkermark. 

Antikvarisk bedömning 

Lägenhetsbebyggelsen och de tre kolningsgroparna kan i nuläget inte tidsbestämmas och dessa 

registreras därför som Möjlig fornlämning. Rio Göteborg föreslår att dessas tidsställning, i förhållande 

till år 1850, undersöks närmare vid en arkeologisk utredning, steg 2. Övriga identifierade lämningar 

(husgrunder efter ängslador, stenbro och stenmur) kommer registrerats i Fornreg som Övriga 

kulturhistoriska lämningar. 

De svaga åsryggarna som finns inom utredningsområdet utgör potentiella boplatslägen eller 

potentiella aktivitetsytor och inom fem mindre ytor inom dessa föreslår Rio Göteborg en arkeologisk 

utredning, steg 2. 
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