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Angående arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ Vänersborg 87:1 på fastigheten Penséen 6, 17, 18 och 21 i Vänersborgs kommun
Länsstyrelsen beslutade den 5 december 2018 om arkeologisk förundersökning av del av RAÄ Vänersborg 87:1 inom detaljplaneområdet för bostäder
i kvarteret Penséen 6, 17, 18 och 21, Vänersborgs kommun. Av bifogad redovisning framgår att Bohusläns museum har utfört undersökningen i december månad 2018.
Den arkeologiska förundersökningen visar att den aktuella fornlämningen
inte är av sådan betydelse att fortsatt undersökning är motiverad. Länsstyrelsen har därför ur antikvarisk synpunkt inget att erinra mot att den berörda
marken används för avsett ändamål.
Länsstyrelsen bedömer att undersökt del av fornlämning RAÄ Vänersborg
87:1 är borttagen och därmed inte längre omfattas av kulturmiljölagens bestämmelser.
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Uppdrag: Arkeologisk förundersökning i Vänersborg 87:1 inom kvarteret Pensèen (i samband med
kommande nybyggnation)
Varaktighet: 17 december–19 december 2018
Resultat
AB Vänersborgsbostäder planerar nybyggnation inom kvarteret Pensèen 6, 17, 18 och 21 och en
arkeologisk förundersökning gjordes i öppna ytor där byggnationen skall ske. Området har
arkeologisk potential utifrån historiskt kartmaterial som visar vallgrav och 1700–tals byggnation i den
norra delen av kvarteret.
Nio schakt öppnades, totalt ca 120 kvm.
I norra delen (schakt 1) påträffades ett dike med sten i botten, diket innehöll även rödgods som
daterades till andra hälften av 1700–talet. Diket låg ca två meter under marknivån. Inga fler
konstruktioner eller lager hittades på den norra ytan. Bedömningen är att ytan har banats av och
jämnats ut vid flera tillfällen.
I mitten av ytan lades fem schakt utifrån kartrektifieringarna, med avsikt att finna vallgraven. Denna
kunna dock inte påträffas. Mellan schakt 3 och 4 och 9 löpte ett flertal elledningar (enligt utsättning)
som omöjliggjorde sökschaktning. I schakt 4 påträffades en källare, odlingslager och även brandlager.
Samtliga av dessa kontexter daterades till andra hälften av 1800- och kring sekelskiftet 1900.
I långschaktet schakt 5 grävdes det fram en kulvert som sträckte sig ut med hela schaktets östsida.
Även denna dateras till mellan slutet 1800- och början 1900-talet. I övrigt visade schakten bara
utjämningslager från 1900–tal ned i bottenleran.
Åtgärdsförslag
Indikationer finns på 1700–tals lämningar norr om och möjligen nordväst om undersökningsområdet.
Fast vid kvarteret Pensèen 6, 17, 18 och 21 har inget av arkeologiskt intresse hittats vid
förundersökningen. Hela ytan har avbanats hårt under 1800 - 1900 – talet.
Den yta där elledningar ligger idag är en plats som skulle kunna sammanfalla med vallgraven. Ett
önskemål är övervakning med arkeolog då ytan grävs vid exploatering.

