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Vadstena

Sammanfattning
Maj 2021 genomförde Östergötlands museum en schaktningsövervakning i 
samband med att en ny gång- och cykelväg skulle anläggas längs med Ringgatan 
i Skänninge. Schaktningsövervakningen föregicks av en utredning etapp 2 som 
påvisade bevarade kulturlager inom delar av den planerade sträckan. 
 Markarbetet omfattade schaktning ned till ca 0,40 m djup. Endast bärlager 
och återfyllda massor berördes av arbetet med undantag för sträckan mellan 
Borggatan/Ringgatan och Sandgatan/Ringgatan där kulturlagernivån nåddes i 
botten av schaktet.  

Linnéa Hernqvist 
antikvarie

Omslagsbild: Schaktningsarbeten i Ringgatan. I förgrunden aktuellt projekt, i bak-
grunden kommunens grävning för nya VA-ledningar som också schaktningsöverva-
kades av ÖM. Foto mot NÖ, Linnéa Hernqvist, ÖM.
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Inledning 
Den 25-26 maj och 15 juni genomförde Östergötlands 
museum en schaktningsövervakning på Ringgatan i 
Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötlands 
län. Undersökningen gneomfördes i samband med 
anläggandet av en ny gång- och cykelväg på Ring-
gatan.  Schaktningsövervakningen föranleddes av en 
utredning etapp 2 (Romedahl 2021). 
 Undersökningsområdet uppmätte totalt ca 230 m 
men undersökt sträcka blev något kortare eftersom 
60 m i södra änden hade schaktats utan antikvarisk 
medverkan. 
 Undersökningen utfördes på uppdrag och efter 
beslut av Länsstyrelsen Östergötland. Kostnadsan-
svarig var Mjölby kommun. Projektledare var Linnéa 
Hernqvist, som även stått för rapportarbetet.

Områdesbeskrivning 
och tidigare arkeologiska 
undersökningar
Aktuell schaktningsövervakning föregicks av en utred-
ning etapp 2 genomförd av Östergötlands museum 
april 2021. Vid sökschaktning av den planerade 
sträckan framkom kulturlager i främst norra och 
södra delen av sträckan. Det rörde sig då om homo-
gena sandiga och fyndfattiga jordlager. Två av dessa 
jordlager kunde med hjälp av 14C-analys dateras till 
1729–1808 samt 1550–1634 e. Kr.  För mer detaljer 
om utredningen, områdesbeskrivning samt övriga 
arkeologiska undersökningar i närområdet hänvisas 
till rapporten för den arkeologiska utredningen etapp 
2 (Romedahl 2021).

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen var att, i första hand, 
undvika skada på fornlämningar och se till att dessa 
berördes så lite som möjligt. Om det inte gick att 
undvika skada på lämningarna skulle de på ett ve-
tenskapligt arbetssätt undersökas, dokumenteras och 
om möjligt dateras. 
 Föregående utredning visade att utschaktnings-
graden var relativt hög i Ringgatan p g a diverse 
ledningsdragningar. Kulturlagren i Skänninge är ofta 
diffusa och generellt svåra att datera och begräns-
ningen för det medeltida stadsområdet för Skänninge 
är osäker. Vid aktuell undersökning lades därför fo-
kus på att hitta lämpligt material för datering för att 

klargöra om någon av lämningarna är samtida med 
de lämningar som idag utgör fornlämningsområdet 
för det medeltida Skänninge. Eller om lämningarna 
kunde knytas till äldre perioder, då tidigare arkeo-
logiska undersökningar såväl inom som utom det 
medeltida stadsområdet har antytt en platskontinuitet 
från järnåldern fram till dagens stad. 

Metod
Fältarbetet genomfördes löpande i samband med 
schaktningsarbetet. De upptagna schakten beskrevs 
och mättes in dels med RTK-GPS och dels analogt 
som har digitaliserats i efterhand. Dokumentations-
materialet förvaras på Östergötlands museum. 

Undersökningsresultat
Schakten uppmätte sammanlagt 230 m. Schaktbred-
den var 0,80 m och schaktdjupet ca 0,40 m, förutom 
ett litet parti som var 1,0 m djupt för en brunn. 
 Från korsningen Borggatan/Ringgatan till Sand-
gatan/Ringgatan bestod schakten huvudsakligen av 
moderna bärlager ned till ca 0,35 m djup. Därunder, 
i schaktbotten, nåddes kulturlagernivån. Vid den här 
delen bestod lagret av grå sandig silt, ställvis lerig, med 
tegel- och kolstänk. Schaktningen berörde endast den 
allra översta delen av lagret. Inga fynd hittades. 
 Schaktet för brunnen bestod av återfyllda massor. 
Norra delen av sträckan mellan korsningen Sand-
gatan/Ringgatan och Vadstenagatan utgick då 
bedömningen gjordes att sträckan kunde grävas utan 
arkeolog. Undersökningsresultaten från en grävning 
för nya VA-ledningar i samma gata, som utfördes 
samtidigt av Östergötlands museum, hade visat att 
aktuellt schakt endast skulle beröra bärlager. Schaktet 
mättes in i efterhand 15 juni. 

Referenser
Romedahl, H. 2021. Sju schakt i Ringgatan. Arkeologisk 

utredning etapp 2, L2010:586, Ringgatan, Skänninge 
stad, Mjölby kommun, Östergötlands län. Östergöt-
lands museum. Rapport 2021:29.
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Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:5000.

  © Lantmäteriverket MS2008/06551

L2010:586

L2011:9511

L2011:9978

L2011:9764

L2012:896

L2010:570

L2010:593

L2011:9974

L2010:93

L2010:30

L2010:588
L2010:532

L2010:571

L2010:640

L2010:592

L2012:875

L2009:8590

L2011:9763

L2012:1337

L2012:1265

L2012:896

L2010:591

L2011:9977L2011:9976

L2011:9957L2011:9956

504500

504500

505000

505000

64
72

50
0

64
72

50
0

64
73

00
0

64
73

00
0



4

Ri
ng
ga
ta
n

BoBorggatan

Sandgatan

504700

504700

504800

504800

64
72

60
0

64
72

60
0

64
72

70
0

64
72

70
0

Figur 3. Aktuella schakt är markerade i lila och sökschakten från utredningen i blått. Skala 1:1000.





Maj 2021 genomförde Östergötlands museum en schaktningsövervakning 
i samband med att en ny gång- och cykelväg skulle anläggas längs med 
Ringgatan i Skänninge. Schaktningsövervakningen föregicks av en utred-
ning etapp 2 som påvisade bevarade kulturlager inom delar av den planerade 
sträckan. 
 Markarbetet omfattade schaktning ned till ca 0,40 m djup. Endast bär-
lager och återfyllda massor berördes av arbetet med undantag för sträckan 
mellan Borggatan/Ringgatan och Sandgatan/Ringgatan där kulturlagernivån 
nåddes i botten av schaktet.  
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