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Sammanfattning

Fig. 1. Översiktskarta med läget för utredningsområdet 
markerat. Skala 1:200000.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län 
genomfördes under december 2019 en arkeolo-
gisk utredning etapp 1 inom en del av fastigheten 
Mjölby 40:1 m.fl . (Hagaparken), kv. Riksdagsman-
nen 8 samt kv. Valurnan 1. Utredningen föranleddes 
av Mjölby kommuns arbete med ett  planprogram för 
 Hagaparken. 

Syft et med den arkeologiska utredningen var att  ta 
reda på eventuell förekomst av fornlämningar inom 
sex stycken utredningsområden (fi g. 2 och 4). Utred-
ningen skulle preliminärt även avgränsa nyupptäckta 
fornlämningar. Resultaten ska kunna användas vid 
länsstyrelsens fortsatt a tillståndsprövning, fungera 
som underlag inför eventuella kommande arkeolo-
giska åtgärder samt kunna  användas som underlag i 
företagarens (Mjölby kommun) fortsatt a planering.

Inga tidigare fornlämningar var inför utredningen 
kända inom utredningsområdena. Utredningen 
genomfördes i form av en kart- och arkivanalys samt 
en fältbesiktning. 

Inom fastigheten Mjölby 40:1 m.fl . (Hagaparken)
kunde två ytor utpekas som antikvariskt intressanta, 
område 1 och del av område 2. Här påträff ades två 
fornlämningar, i form av en färdväg (A240) och en 
lägenhetsbebyggelse (objekt1). Vidare dokumentera-
des två övriga objekt i form av ett  åkerhak (A227) och 
en övergiven brukningsväg (A234). 

Inom område 1 och del av område 2 föreslås en fort-
satt  arkeologisk insats i form av en arkeologisk utred-
ning etapp 2. Övriga utredningsområden (3-6) 
bedöms sakna antikvariskt intresse.
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Bakgrund

Antikvarisk bakgrund 

Eft er beslut av Länsstyrelsen Östergötland har en arke-
ologisk utredning etapp 1 genomförts inom en del av 
fastigheten Mjölby 40:1 m.fl . (Hagaparken), kvarteret 
Riksdagsmannen 8 samt kvarteret Valurnan 1 i Mjölby 
socken och kommun i Östergötlands län (beslut dnr 
431-8543-2019). Företagare var Mjölby kommun. 
Utredningen föranleddes av Mjölby kommuns arbete 
med ett  planprogram för Hagaparken. 

Länsstyrelsen bedömde att  det inom området sanno-
likt fanns fornlämningar, och att  en arkeologisk utred-
ning därför skulle genomföras. 

Uppdelning av utredningsområdet

Utredningsområdet var uppdelat på sex separata ytor, 
varav fyra utgjorde del av fastigheten Mjölby 40:1 
m.fl . (Hagaparken) (område 1–4). Övriga två ytor låg 
inom kvarteren Valurnan 1 (område 5) och Riksdags-
mannen 8 (område 6).

Topografi  och fornlämningsmiljö

Utredningsområdena omfatt ar sammantaget drygt 10 
hektar, och höjden över havet varierar mellan cirka 
105–140 meter. Markslaget utgörs främst av isälvsse-
diment (SGU). Området ligger på gränsen till högsta 
kustlinjen, och har utgjort land senast kort eft er att  
isen drog sig tillbaka, för 12 000 år sedan (SGU). 

Hagaparken, vari område 1–4 ingår, är belägen direkt 
invid (norr och väster om) staden Mjölby. Område 1 är 
beläget på en större åsrygg av isälvssediment (SGU). 
Idag har området en övervägande lantlig karaktär, och 
utgörs av ängar och skogiga partier. I södra delen fi nns 
en fotbollsplan, och i norra delen fi nns brukad åker-
mark. Här fi nns också en tomt med äldre torpbebyg-
gelse (torpet Klastorp). Torpet används idag av Mjöl-
by-Mantorps biodlarförening. 

Område 2 är beläget på östra kanten av åsryggen 
invid Mjölby Nya kyrkogård, på motsatt a sidan av 
Skänningevägen. I områdets norra del fi nns en större 

parkeringsplats. Söder om denna fi nns ett  område 
med större lövträd och buskage. Områdets östra-syd-
östra del slutt ar brant ned mot ådalen.

Område 3 är beläget invid västra kanten av åsryggen 
och utgörs till stora delar av parkmark. 

Område 4 är beläget nedanför åsryggen i sydöst, på 
östra sidan Skänningevägen, i direkt anslutning till 
Mjölby stadsområde. 

Kvarteren Valurnan 1 (område 5) och Riksdagsman-
nen 8 (område 6) är belägna inom Mjölby stads-
område, invid Skänningevägen. Idag fi nns en parke-
ringsplats inom kvarteret Valurnan 1, och i kvarteret 
Riksdagsmannen 8 fi nns en nedlagd bensinstation 
med invidliggande parkeringsyta.

I sydvästra delen av Hagaparken fi nns en fornläm-
ning i form av en hålväg (L2011:5063/RA Ä Mjölby 
83:1). Hagaparken gränsar i öster mot Mjölby nya 
begravningsplats. Inom begravningsplatsen fi nns 
kända fornlämningar i form av ett  gravfält från äldre 
järnålder (L2011:5227/RA Ä Mjölby 214:3), ett  par 
ensamliggande gravar (L2011:4554/RA Ä Mjölby 
214:2 & L2011:5229/RA Ä Mjölby 214:1) och en 
hålväg (L2011:5715/RA Ä Mjölby 238:1).

Ca 500 meter väster om Hagaparken fanns, på en idag 
delvis utschaktad höjd, ett  gravfält av järnålderstyp 
bestående av minst sex stensätt ningar (L2011:4840/
RA Ä Mjölby 230:1). Det är enligt uppgift  i Kultur-
miljöregistret oklart om rester av gravfältet kan 
fi nnas kvar. Dett a gravfält har ursprungligen troli-
gen sammanhängt med ett  betydligt större gravfält, 
med egennamnet ”Kungshögarna”, som fi nns längre 
åt väster på samma höjd (L2011:1175). Gravfältet, 
som är delvis skadat, består av ca 125 gravar i form 
av högar, stensätt ningar, treuddar, domarringar, resta 
stenar och en eventuell stensätt ning. Inom området 
fi nns även en hålväg (L2011:5052).

Tidigare arkeologiska undersökningar

Inga tidigare arkeologiska undersökningar har genom-
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Fig. 2. Fastighetskartan med utredningsområden 1-6 markerade med svart linje. Registrerade lämningar i KMR 
markerade i rött .  Skala 1:10000. 

förts inom utredningsområdet. I närområdet har 
dock fl era arkeologiska undersökningar genomförts. 
Således har en del av gravfältet L2011:5227/RA Ä 
Mjölby 214:3 undersökts, och det har konstaterats 
att  gravarna utgjordes av brandgravar anlagda under 
förromersk järnålder (se Nilsson 1971, 1975). Senast 
skedde en arkeologisk förundersökning i samband 
med schaktning för fj ärrvärme inom området (Feldt 
2005). Inga spår av fast fornlämning framkom vid 
förundersökningen.

Inom kvarteret Hövitsmannen, beläget nära väster om 
undersökningsområdena 5 och 6, genomfördes 1992 

en arkeologisk förundersökning. Området bedöm-
des vara urschaktat i sen tid, och inga äldre lämningar 
framkom (Elfstrand 1994).
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Genomförande

Syfte 

Syft et med den arkeologiska utredningen var att  ta reda 
på om fornlämningar berörs av ett  planerat arbetsföre-
tag. Utredningen skulle preliminärt avgränsa nyupp-
täckta fornlämningar inom utredningsområdena. 

Resultatet från utredningen ska också kunna använ-
das vid länsstyrelsens fortsatt a tillståndsprövning och 
utgöra underlag inför eventuella kommande arkeolo-
giska åtgärder. Resultaten från utredningen ska också 
kunna användas som underlag i företagarens (Mjölby 
kommun) planering.

Metoder och arbetsmoment

Utredningen genomfördes i form av en kart- och arki-
vanalys samt en fältinventering av utredningsområ-
dena. Kart- och arkivanalysen behandlade historiskt 
och sentida kartmaterial. Analysen omfatt ade även 
en genomgång av material i Antikvarisk-Topografi ska 
arkivet (ATA). Vidare upprätt ades ett  GIS-projekt 

med kartöverlägg av historiska kartor inför fältinven-
teringen. 

Utredningsområdena omfatt ade totalt drygt 100 000 
m2. Samtliga områden fältinventerades.

Dokumentation och rapportering

Påträff ade anläggningar fotograferades, beskrevs i text 
och mätt es in med RTK-GPS. Inmätt a anläggningar 
tilldelades vid inmätningstillfället unika ID-nr och har 
lagrats i det digitala dokumentationssystemet Intrasis. 
Insamlade mätdata har utgjort grund för upprätt ande 
av skalenliga och koordinatbestämda planer.

Resultaten av den arkeologiska utredningen har 
registrerats i KMR eft er godkännande av Länsstyrel-
sen. Rapporten har distribuerats digitalt i enlighet 
med Länsstyrelsens beslut.
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Resultat

Kart- och arkivanalys

Genom kartanalys kunde konstateras att  ingen stads-
bebyggelse funnits inom utredningsområdena före 
1850. 

Av bebyggelse kan det inom område 1 ännu exis-
terande torpet Klastorp beläggas att  ha existerat då 
häradsekonomiska kartan upprätt ades (1867-1877). 
Vidare har, enligt storskift eskartan 1770, en bebyg-
gelse legat inom södra delen av utredningsområde 2. 
Ett  hus fi nns även utsatt  på häradsekonomiska kartan 
(1867-1877; markerat som backstuga) och fortfa-
rande på ekonomiska kartan (1948). Idag fi nns ingen 
bebyggelse på platsen.

I övrigt har utredningsområdena före år 1900 enligt 
kartorna utgjorts av åker, äng och skog.

Fältinventering 

Område 1
Inom utredningsområde 1 dokumenterades vid 
inventeringen bland annat en äldre övergiven vägbank 
(A240). Utifrån kartorna kan dett a bestämmas som 
en del av en äldre landsväg som varit i bruk före 1850. 
Vägsträckningen fi nns såldes delvis återgiven på stor-
skift eskartan från 1770. Vägen fi nns också återgiven 
på häradsekonomiska kartan från 1867-1877, och på 
ekonomiska kartan från 1948. Senare har denna del 
av vägen tagits ur bruk, troligen i samband med att  
den nya vägen anlagts (Ramstadgatans förlängning/
Högliden). Den övergivna vägbanken A240 bedöms 
utgöra fornlämning i form av en färdväg.

Vidare dokumenterades inom utredningsområde 1 ett  
åkerhak (A227) och en invid dett a löpande övergiven 

Fig. 3. Vägbank A240. Från öst.
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Fig. 4. Plan över utredningsområdet med delområden samt påträff ade objekt. Skala 1:5000.
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brukningsväg (A234). 

Vid inventering av den plöjda åkermarken i norra 
delen av område 1 iaktt ogs förekomst av skärvsten, 
särskilt i södra delen av den västra åkern.

Område 2
Norra delen av utredningsområde 2 består övervä-
gande av en parkeringsplats och en brant östlig slutt -
ning, som till stora delar bedöms som störd i sen tid. 
I områdets södra del fi nns en tydlig meterhög terrass-
kant (A261). Ovanför/väster om denna fi nns ett  
planare parti.

Terrasskanten och det planare partiet ligger i direkt 
anslutning till där bebyggelse fi nns utsatt  redan på 
storskift eskartan från 1770. Terrassen A261 bedöms 
som sannolikt sammanhängande med denna äldre 
bebyggelse och utgör därmed fornlämning i form av 
lägenhetsbebyggelse (objekt 1).

Område 3
Utredningsområde 3 består övervägande av en anlagd 
gräsmatt a, och ytan förefaller vara planerad/avschak-
tad.

Område 4
Utredningsområde 4 består av tomtmark, som förefal-
ler avschaktad/planerad. 

Område 5
Utredningsområde 5, beläget inom kvarteret Valur-
nan 1, utgörs av en asfalterad parkeringsplats. 

Område 6
Utredningsområde 6, beläget inom kvarteret Riks-
dagsmannen 8, utgörs av utschaktad mark. På platsen 
fi nns en nedlagd bensinstation.

Fig. 6. Terrasskant A261 inom objekt 1. Från nordöst.



1 4

Bedömning

Sammantaget bedöms hela utredningsområde 1, 
undantaget fotbollsplanen, som fortsatt  antikvariskt 
intressant. Bedömningen grundar sig på närheten 
till kända fornlämningar, förekomst av fornlämning i 
form av en färdväg (A240) samt förekomst av skärv-
sten i åkermarken.

Även den södra delen av utredningsområde 2 bedöms 
vara fortsatt  antikvariskt intresse. Dett a mot uppgif-
terna om bebyggelse i det historiska kartmaterialet 
(objekt 1) med förekomsten av en terrass (A261).

Övriga utredningsområden bedöms sakna innehåll av 
antikvariskt intresse. 
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Bilaga 1. Områdesbeskrivningar

Område Storlek Beskrivning Anl Bedömning
1 89000 kvm I områdets södra del finns en fotbollsplan, och kring denna

busk och snårvegetation. Troligen är hela ytan planerad,
och jordmassor har påförts för att skapa planen. Norr om
fotbollsplanen utgörs området av en smala del bestående
av plan gräsmark (före detta åker och betesmark). Här finns
även en del av området i väster som är belägen i en
nordvästssluttning som idag är skogsbeväxt. I denna del
finns ett bevarat åkerhak (A227) och en brukningsväg
(A234). Områdets norra del utgörs av två större åkrar i bruk,
och mellan dem en mindre trädesåker. Söder om den
västliga åkern finns en övergiven vägbank (A240). Söder om
trädesåkern finns bebyggelsen Klastorp, som utgörs av en
tomt med ett boningshus och flera uthus, varav vissa i dåligt
skick, samt en delvis förvildad trädgård med fruktträd.
Klastorp används idag för biodling, och ett flertal bikupor
finns.

A227
A234
A240

Arkeologisk utredning
etapp 2

2 8400 kvm Områdets norra del består i väster av en a falterad plan
parkeringsplats invid Skänningevägen och i öster av en
ojämn, gräsbeväxt sluttning mot öst. I områdets södra del
finns ett parkliknande område beväxt med lövträd och
buskage. Här finns även en terrasskant som vetter mot
sydväst (A261).

A261 Arkeologisk utredning
etapp 2

3 2700 kvm Västlig sluttning. Troligen planerad gräsbeväxt yta. Inga
synliga lämningar. Gångvägar finns öster, väster och norr
om ytan.

Ej av antikvariskt intresse

4 1700 kvm Plan gräsbeväxt yta. Nära ytans centrum finns en
kvarstående telefonstolpe av trä. En övergiven
äldre/överväxt infart från Skänningevägen finns i ytans
sydvästra hörn. Troligen avschaktad yta.

Ej av antikvariskt intresse

5 2000 kvm Plan yta med asfalterad parkeringsplats. Sannolikt
avschaktad yta.

Ej av antikvariskt intresse

6 2200 kvm Asfalterad yta med nedlagd bensinmack. Ytan är tydligt
urschaktad.

Ej av antikvariskt intresse



Bilaga 2. Objekt- och anläggningstabell

Obj nr/anl nr Typ Klassning Beskrivning
1 Lägenhetsbebyggelse Fornlämning I fält iakttogs en terrasskant som löper i NO SV riktning, ca 1 1,5

meter hög (A261). Terrasskanten var övertorvad. Ovanför/NV
om terraskanten finns en jämn gräsbeväxt yta. På
storkifteskartan 1770, på äradsekonomiska kartan 1867 1877
och på konomiska kartan 1948 finns en bebyggelse ca 30
meter NV om terrasskanten. Den iakttagna terrassen antas ha
samband med denna bebyggelse. Lägenhetsbebyggelsen har
schematiskt avgränsats utifrån terras kanten, de historiska
kartorna, den moderna vägen (Skänningevägen) samt befintlig
topografi (skarp sluttning och berg i söder).

227 Åkerhak Anläggning, övertorvad. Löper i NNÖ SSV riktning. I södra delen
hade anläggningen karaktär av ett otydligt dike, ca 0,5 meter
brett och upp till 0,1 meter djupt. Mot norr (invid anläggning
234) övergår anläggningen i ett mer tydligt hak, som vetter mot
väster.

234 Väglämning Övergiven brukningsväg. Övertorvad. Går i NNÖ SSV riktning
(parallellt med anläggning 226). Ca 1,5 2 meter bred. Delvis
synliga hjulspår. I södra delen beväxt med mindre barrträd.

240 Färdväg Fornlämning Vägbank, övertorvad. Ö V utbredning. Löper söder om befintlig
åker. Total bredd ca 4 meter. Ca 2,5 meter bred körbana, med
delvis synliga hjulspår. I östra delen är vägbanan uppbyggd som
en ca 0,8 meter hög terrass, som vetter mot söder. Delvis
uppbyggd av sten.

261 (ingår i obj 1) Terrasskant, löper i NO SV riktning, ca 1 1,5 meter hög.
Övertorvad
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En arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts 
inom Hagaparken i Mjölby, Östergötlands län. Inom 
utredningsområdet påträffades två fornlämningar i form av en 
lägenhetsbebyggelse samt en färdväg. I rapporten redovisas 
för bakgrund, genomförande och resultaten av utredningen.


