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Sammanfattning
I april 2020 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning av ett ca
9 hektar stort område vid Varggården strax utanför Falun, Stora Kopparbergs
socken, Falu kommun. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier samt
fältinventering. Kart- och arkivstudierna visade att egendomen Varggården
funnits åtminstone sedan 1400-talet och att den bebotts av rika bergsmän och
gruvfogdar. På 1600-talet fanns tre täktekarlshemman och sju bergfrälsegårdar.
Ännu i början av 1900-talet fanns åtminstone fem gårdar kvar. Sedan dess har
de flesta gårdarna försvunnit.
Kartstudierna visade att huvuddelen av utredningsområdet på 1700-talet
brukades som inägomark och att där låg två bergsmansgårdar.
Under fältinventeringen kunde nio kulturhistoriska lämningar dokumenteras. Dessa bestod av en gårdstomt, tre områden med fossil åkermark, tre
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan över Falun med utredningsområdet inom den blå cirkeln. Skala
1:50 000.
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husgrunder, en vägsträckning och en rampkonstruktion. Dessutom dokumenterades ett upplag med grundstenar. Gårdstomten, de fossila åkrarna och en
av husgrunderna bedömdes som fornlämningar. Inga synliga spår fanns av
1700-talsgårdarna.
Eftersom under mark dolda lämningar inte kan uteslutas och detta är ett
centralt område i Kopparbergslagen bör fortsatta arkeologiska insatser göras
inom utredningsområdet. I första hand förespråkas en utredning steg 2 med
sökschaktsgrävning. Av de två gårdslägena från 1728 års karta kunde t.ex.
inga tydliga spår iakttas vid utredningen. Det har därför inte gått att klargöra
om de kan klassas som fornlämningar.
Även gårdstomten L1, jordkällaren L8 och de äldre odlingslämningarna bedöms ha potential vid fortsatta undersökningar med kompletterande analyser.

Inledning
Våren 2020 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning, steg 1,
av ett mindre område vid Varggården strax utanför centrala Falun (figur 1).
Anledningen till utredningen var att Falu kommun planerade att skapa fler
tomter på industriområdet Ingarvet. Beslut om utredningen togs av Länsstyrelsen i Dalarnas län, dnr 431-10645-2019, och beställare av arbetet var
Falu kommun.

Kunskapsläge
Varggården (Wargagården 1474) har helt enkelt fått sitt namn efter benämningen varggård, som är en anläggning för infångande av varg (Ståhl 1982).
Exakt var denna varggård har legat är dock oklart. Egendomen verkar ha ägts
av mäktiga bergsmän och gruvfogdar i flera hundra år. Enligt Forsslund (1934)
omtalas en ”Biörn på Wargården” under 1460-talet. Dennes son Olof Björnsson
finns omnämnd i olika källor under senare hälften av 1400-talet och han ska
ha drivit hyttor vid Spjutsjön (L2000:8347 och 8344) 9,5 kilometer nordväst
om Varggården (Boëthius 1965:139ff, Söderberg 1932:241). Egendomen tycks
ha varit i samma släkt under flera århundraden och man verkar ha haft nära
kontakter och band med bergsmanssläkterna på Gamla Berget (Boëthius 1965,
Forsslund 1934).
I mitten av 1500-talet vart Knut Persson (Pedersson) ägare av Varggården.
Han var Sveriges rikaste bergsman och en av de personer som beskattades
högst i hela riket vid Älvsborgs lösen 1571. Han var även känd för att ha en
tam björn, vilken följde honom som en hund vart han gick (Boëthius 1965:296f,
Forsslund 1934:168f). Omkring år 1700 omtalas Wargårds hytta med 3 rosthus
brukad av Knut Knutsson d.y. Öffre Wargårds hytta låg då öde (Forsslund
1934:170). Åtminstone sedan 1600-talet verkar Varggården ha bestått av flera
gårdar fördelade på ett område i norr och ett i söder. På Tabula Geographica
(LMV U5) från 1640 finns tre täktekarlshemman vid Lilla Varggården (i norr)
och sju bergsfrälsegårdar i Stora Varggården (i söder). Det är oklart vilken/
vilka gård/ar som avsågs i de äldre källorna. På ekonomiska kartan från 1965
anges Nedre Varggården, Stora Varggården och Övre Varggården. Två gårdslägen längst i norr, i Övre Varggården, finns fortfarande delvis kvar, varav det
ena är registrerat som gårdstomt i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister
(KMR), L2000:9521. Nedre Varggården har under 1900-talets andra hälft till
stora delar utplånats av exploateringen på Ingarvets industriområdet, nyan6
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Figur 2. Utsnitt ur fastighetskartan med utredningsområdet markerat med blå linje och nämnda
husgrunder, odlingslämning och bytomt markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:10 000.

lagda villaområden och utvidgningen av avfallsanläggningen. När Forsslund
(1934) var på besök år 1925 nämner han två gårdar på Övre Varggården och
tre gårdar på Nedre Varggården, varav den ena en riktig storgård med en
tvåvånings manbyggnad.
I KMR fanns inga lämningar registrerade inom utredningsområdet (figur 2).
Knappt 400 meter söder om utredningsområdet gjordes 2016 en arkeologisk
utredning och förundersökning. Man kunde då dokumentera en röjd yta för
odling eller bete, L1998:6673. Kol som kan komma från antingen röjningsfasen eller en tidig odlingsfas daterades till 1200-tal (Bergold & Ramström
2016, Ramström 2017). Två husgrunder, L1998:1241 och L1998:1284 finns registrerade i KMR, ca 200 respektive 250 meter söder om utredningsområdet.
Cirka 300 meter norr om utredningsområdet finns också Slättas gamla tomt,
L1999:54, registrerad.

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om fornlämningar berördes av den planerade utvidgningen av Ingarvets industriområde.
Eventuella påträffade lämningar skulle dokumenteras och ges en preliminär
avgränsning. Resultatet från utredningen skulle kunna användas för läns-
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Figur 3. Arkeolog Emelie Svenman mäter in lämning nr 9, uppkörningsramp. Foto: Greger Bennström.

styrelsens fortsatta hantering av ärendet och utgöra underlag vid eventuella
kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska även kunna användas som
underlag för företagarens fortsatta planering. Målgrupper för utredningen var
i första hand Länsstyrelsen i Dalarnas län och Falu kommun.

Metod
Utredningen bestod av två moment, kart- och arkivstudier samt fältinventering.
Historiskt kartmaterial från Lantmäteriets webbaserade kartdatabaser, som
innefattar Rikets allmänna kartverk, Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndigheternas arkiv, har sökts igenom. Även Arkivcentrum i Falun, som
bland annat innehar Stora Kopparbergs Bergslags arkiv, och Falu kommuns
centralarkiv har konsulterats angående kartmaterial. Relevanta kartor har
rektifierats digitalt mot fastighetskartan.
Arkivstudierna bestod främst av en närmare genomgång av Fornsök i
KMR samt en kontroll och genomgång av tidigare arkeologiska utredningar
och undersökningar i närområdet. Även en del litteratur gicks igenom inför
fältarbetet.
Fältinventeringen bestod i att terrängen i hela utredningsområdet granskades okulärt till fots. Ambitionsnivån var att hela utredningsområdet skulle
kunna gås över och att inga terrängavsnitt skulle behöva prioriteras bort.
Påträffade kulturhistoriska lämningar mättes in med RTK-GPS (figur 3).
Lämningarna dokumenterades och beskrevs enlig Riksantikvarieämbetets
rekommendationer och praxis. De dokumenterade lämningarna tilldelades
ett löpnummer som arbets-id. De flesta lämningarna fotograferades. I vissa
fall användes jordsond för att kunna avgöra lämningars funktion och/eller
utbredning.

8
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Figur 4. Utsnitt från 1728 års karta (20-sko-23) med Varggårdarnas och omkringliggande gårdars ägor.
Utredningsområdet markerat med blått och gårdstomterna markerade med ljusrött. Lägg märke till
stadsgränsen markerad med streckad linje diagonalt genom kartans högra del. Skala 1:20 000.

Genomförande
Fältinventeringen genomfördes av två arkeologer från Dalarnas museum
under två dagar i mitten av april 2020. Inventeringen skedde enligt gängse
rutiner relaterat till terrängens beskaffenhet, markförhållanden och givna
tidsramar. Den uppsatta ambitionsnivån kunde hållas och hela utredningsområdet var tillgängligt. Inventeringsförhållandena var goda då snön smält
bort och grönskan ännu inte kommit igång. Täckningsgraden bedöms ligga
på närmare 100%.

Resultat
Kartstudier
Det visade sig mycket svårt att få fram relevanta äldre kartor över området.
Ett problem som delvis kan bero på att den gamla gränsen för Falu stad går
rakt genom södra delarna av Varggården. Detta innebär att vissa gårdar ligger
inom stadens område medan andra ligger i Stora Kopparbergs socken. UtredArkeologisk utredning – Varggården
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Figur 5. Varggårdens täkter och gårdar 1728–1735 samt gårdarna 1935–1965 inlagda på dagens
fastighetskarta. Skala 1:20 000.

ningsområdet ligger utanför stadsgränsen, dvs i Stora Kopparbergs socken.
Den så kallade stadsvallen fastställdes 1652 (Östberg 1978:618). På en karta
över Falun från 1664 syns åtminstone den södra, västra och norra gränsen.
På den kartan syns också fyra gårdar som benämns Varggården markerade
med gårdssymboler samt ytterligare två gårdar mellan dessa betecknade med
ägarnas namn (Sahlström 1961).
Som redan nämnts finns Tabula Geographica från 1640 med totalt 10
gårdar markerade i Lilla respektive Stora Varggården. Här finns dock inte
någon stadsgräns inritad. Från 1700-talet finns någon enstaka mer detaljerad karta. På en karta från 1728 (20-sko-23) är Varggårdens täkter och hagar
samt gårdstomterna inritade (figur 4). Man kan också se hur stadsgränsen
gick rakt genom flera täkter och hagar, vilket tyder på att ägorna är äldre än
stadsgränsen. Det verkar dessutom som om gränsen mellan Övre och Nedre
Varggårdarna gick ungefär där stadsgränsen kom att dras. En karta från 1735
(U22-92:2) över Övre Varggården liknar den från 1728, men en gård verkar
ha tillkommit i norra delen av området samtidigt som en gård i den mellerst
delen försvunnit.
Det finns enstaka kartor över olika delar av Varggården från 1800-talet,
men nästa detaljerade karta över hela Övre Varggården som påträffats är en
10
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Figur 6. Utredningsområdet med de olika markslagen. Det område som fortfarande odlades 1965 har
markerats loksom den i sen tid utfyllda ytan. Skala 1:5000.

laga skifteskarta från 1935 (20-sko-893). På kartan ser man att inägomarken
med odlingar, hagar och ängar har ungefär samma utsträckning som 1728. De
två gårdarna längst i norr verkar ligga kvar i samma läge medan de i mitten
och söder verkar ha flyttats något och blivit färre (figur 5). Den ekonomiska
kartan karterad 1965 (J133-13f4h 67) liknar laga skifteskartan. Stora delar
av inägomarken är dock inte längre markerad som brukad. Även den stora
gård som låg vid södra hörnet av utredningsområdet verkar vara övergiven,
åtminstone finns ingen brukad mark intill den.

Fältinventering
Utredningsområdet bestod av skogsmark i öster och mer eller mindre igenväxt
odlingsmark i väster. I väster begränsades utredningsområdet av avfallsanläggningens område och i söder av industritomter. I öster begränsades
området av Ingarvsvägen och i norr övergick det i skogsmark. Både i söder,
norr och öst fanns moderna vägbankar.
I nordvästra delen av utredningsområdet fanns ett större markområde
som fortfarande brukades för odling 1965 (figur 6). Direkt öst därom var en
relativt stor yta som fyllts och planats ut med hjälp av schaktmaskiner. Marken sydöst om dessa båda ytor bestod av odlingsmark som inte var i bruk
vid karteringen för ekonomiska karta 1965, men som ändå verkar ha brukats
med moderna brukningsmetoder. Detta område, liksom det som var i bruk
Arkeologisk utredning – Varggården
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Figur 7. Utredningsområdet med de dokumenterade lämningarna markerade med rött och respektive
nummer. Skala 1:4000.

1965, bestod av stora sammanhängande regelbundna odlingsytor med stora
höga röjningsrösen och stenvallar samt djupa breda diken. Den östra kanten
av denna yta hade dock en mer ålderdomlig karaktär med flikiga odlingsytor
och mindre rösen och stenvallar.
Totalt kunde tio lämningar dokumenteras inom utredningsområdet (figur 7). Odlingsytor med tydliga spår efter moderna brukningsmetoder dokumenterades inte. Lämningarna bestod av en gårdstomt (L1), tre områden med
fossil åkermark (L2, 5 och 6), tre husgrunder (L3, 4 och 8), varav en jordkällare
och en något osäker grund, en vägsträckning (L7), en rampkonstruktion (L9)
och ett upplag med bearbetade stenblock (L10). För en närmare beskrivning
av lämningarna, se bilaga 1.

Tolkning och bedömning
Kulturhistoriska lämningar kan få olika antikvariska bedömningar. I Riksantikvarieämbetets digitala databas Fornreg kan tre olika bedömningar
förekomma. Fornlämning utgörs av de lämningar som uppfyller kriterierna
som finns uppställda i kulturmiljölagen (KML) och Riksantikvarieämbetets
lämningstyplista. Dessa lämningar är skyddade och får inte tas bort, skadas
eller täckas över utan tillstånd från länsstyrelsen. Möjlig fornlämning utgörs av
de lämningar som kräver vidare utredning för att den antikvariska bedömningen ska kunna bestämmas. Övrig kulturhistorisk lämning utgörs av de
lämningar som inte uppfyller samtliga kriterier i KML men som ändå bedöms
ha ett kulturhistoriskt värde.
Då den äldsta detaljerade kartan över utredningsområdet som påträffats är
12
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Figur 8. Laga skifteskartan från 1935 (20-sko-893) rektifierad mot fastighetskartan. Utredningsområdet
markerat med blå linje, dokumenterade lämningar med rött och gårdslägen från 1728 års karta med
lila. Skala 1:4000.

från 1935 (20-sko-893) finns
vissa problem vad gäller
tolkning och bedömning
samt datering (figur 8).
Detta eftersom ett av kriterierna för fornlämningar
är att de ska ha tillkommit
före 1850.
Den övergivna gårdstomten (L1) finns med
kartan från 1935 och även
på ekonomiska kartan från
1965. Två av grunderna
bestod helt eller delvis av
betong och var därmed
sentida. Enligt Forsslund
fanns gården 1803 och
hade då en stor manbyggnad i två våningar med tio
rum. Denna tillsammans
med bryggstuga med kälArkeologisk utredning – Varggården

Figur 9. Haket som begränsar odlingsytan L2 i norr. Odlingsytan
till vänster i bilden. Foto: Greger Bennström.
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Figur 10. Bevarad del av valvet till källaren L8 från sydväst. Foto: Greger Bennström.

lare brann dock ned 1911. Vid Forsslunds besök 1925 fanns grunderna kvar
(1934:165f). Då gårdstomten tillkommit före 1850 har den bedömts som fornlämning även om de tydligast synliga grunderna är av senare datum.
De fossila åkrarna (L2, 5 och 6) har dokumenterats för att de uppvisar tecken
på äldre tiders brukningsmetoder. Alla tre är relativt små till ytan. Odling L5
och 6 omges av kraftiga stenvallar och avgränsas av hak och grunda flacka
diken. Båda två finns inritade som åkrar på kartan från 1935, men är sannolikt
anlagda betydligt tidigare. När det gäller L2 så bestod den av två olika odlingsytor. Dels en yngre i östra delen, avgränsad av diken och med två större
röjningsrösen. Denna åkeryta finns med på laga skifteskartan från 1935 och
har fortsatt ca 60 meter söderut (figur 8). Den andra gav ett äldre intryck och
finns inte med på skifteskartan. Den avgränsades av låga hak (figur 8). Inom
området fanns även tre låga stenvallar/stenrader. Den ena direkt norr om
den äldre odlingsytan och de andra två efter hela norra och östra kanten av
området. Troligen hör vallarna till en äldre odlingsfas. L5 och L6 samt delar
av L2 har bedömts som fornlämningar.
Där husgrunderna L3 och 4 påträffades fanns byggnader inritade på kartan
från 1935. L4 verkar ha varit en liten byggnad som ligger inom gårdstomten,
men så långt bort man kan komma från bostadshuset (figur 8). Möjligen har
det varit en smedja? L3 låg intill den vägbank som går utmed södra kanten
av utredningsområdet. Båda två har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning. L8 bestod av resterna efter källare med kallmurat valvbyggt tak (figur
10). Här fanns ingen byggnad 1935 och det är över 200 meter till närmaste
bostadshus. Det är möjligt att källaren har tillhört någon äldre gård som legat
närmare. Den ligger till exempel mitt emellan två av gårdslägena på 1728 års
karta (figur 8). Bedömningen har därför blivit möjlig fornlämning.
Vägen L7 (figur 11) fanns på 1935 års karta, där den dock går något längre
norrut (figur 8). Det är oklart om det beror på inmätningen eller rektifieringen
av kartan. Vägen har inte några ålderdomliga konstruktionsdetaljer och har
bedömts som övrig kulturhistorisk lämning.
Lämning 9 har tolkats som en mindre uppkörningsramp (figur 3). Den an14
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Figur 11. Vägen L7 med en gångstig i mitten. Foto: Emelie Svenman.

slöt dock inte till någon tydlig husgrund. Det finns inte heller någon byggnad
inritad på 1935 års karta. Funktionen är därför något oklar och lämningen har
bedömts som övrig kulturhistorisk lämning.
Lämning 10 bedömdes först som en husgrund med kraftiga grundstenar,
men efter en närmare granskning blev tolkningen att det rörde sig om ett stenupplag. Platsen där stenarna låg var en åkeryta enligt 1935 års karta, varför
stenarna troligen är ditflyttade i modern tid (figur 8). Därför har bedömningen
blivit att det inte rör sig om en kulturhistorisk lämning över huvud taget.
Området har varit i bruk länge, men av de två gårdar som längre tillbaka
legat inom området fanns inga lämningar synliga ovan mark. Det finns en

Figur 12. Timmermagasinet från värdshuset Manhem fotograferat från västsydväst. Foto: Emelie
Svenman.
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osäkerhet i hur exakt rektifieringen av 1700-talskartan kunnat göras, men det
kan mycket väl finnas bebyggelserester och kulturlager dolda under marken.
En osäkerhet råder därför om de ska betecknas som fornlämningar. En fråga
är också hur de förhåller sig till odlingslämningarna L2 och L6 som delvis
ligger inom gårdstomterna utifrån rektifieringen. Är det odlingar som tagits
i bruk efter att gårdarna har rivits? Om rektifieringen inte riktigt stämmer
pga kartans vinkelfel är det också möjligt att L6 överensstämmer med den
separata lilla odlingen öster om inägomarken på kartan från 1728 (figur 4).
Nämnas bör också de två stora timmermagasin som står invid Ingarvsvägen i utredningsområdets nordöstra kant (figur 7). Båda är ditflyttade
på 1960–70-talet. Det närmast vägen (figur 12) kommer från källarmästare
Lindsteins värdshus Manhem som låg längst upp på Svärdsjögatan, där det
dag är förskola (Östberg 1972:169). Det andra och större magasinet tillhörde
på 1880-talet handlaren Anders Gustaf Sjöberg och stod då där Gruvbäcken
korsade Engelbrektsgatan, det vill säga strax norr om korsningen med Nybrogatan, i nuvarande kvarteret Kopparplåten. (Forsslund 1939:62, Hamrin
2011:190).

Vetenskaplig potential
Ingen av de gårdar som en gång fanns i Varggården har undersökts arkeologiskt. Det är också oklart var mer exakt de äldre stormannagårdarna egentligen
har legat. Vi vet att Varggården har varit bebott åtminstone sedan mitten av
1400-talet och att en uppodling av marken kan ha börjat redan på 1200-talet
(Forsslund 1934, Ramström 2017).
Två av de gårdar som fanns på 1700-talskartor har sannolikt legat inom
utredningsområdet (figur 8). Några tydliga bebyggelselämningar kunde dock
inte iakttas i fält. Kartorna var svåra att rektifiera. En jämförelse med yngre
kartor visar dock att gårdslägena ändå bör stämma ganska väl. Det möjligt
att grunder och andra bebyggelselämningar har förstörts av senare tids odling eller att de som källaren L8 ligger dolda i eller under de stora rösen och
stenvallar som kunde iakttas inom området.
Området har förmodligen brukats sedan medeltiden. Vår kunskap om
bergsmansgårdarna är begränsad, både av gårdbebyggelse och odling. Av de
två gårdslägena från 1728 års karta kunde t.ex. inga tydliga spår iakttas vid
utredningen, men det kan mycket väl finnas under mark dolda lämningar.
Fortsatta arkeologiska insatser inom utredningsområdet som utredning steg
2 med sökschaktsgrävning och vidare förundersökning bör kunna ge svar på
om det finns under mark dolda lämningar. Även gårdstomten L1, jordkällaren L8 och de äldre odlingslämningarna bedöms ha potential vid fortsatta
undersökningar med kompletterande analyser.

Utvärdering av undersökningsplanen
Syftet med utredningen var att ta reda på om det fanns fornlämningar inom
utredningsområdet. Om sådana påträffades skulle de dokumenteras och
preliminärt avgränsas. Hela utredningsområdet var tillgängligt och täckningsgraden för inventeringen bedöms vara hög. Vid en inventering noteras
dock bara lämningar synliga ovan mark.
Dalarnas museum anser att arbetet har genomförts på det sätt som angavs
i undersökningsplanen. Tidplanen för fältarbete och de ekonomiska ramarna
har hållits. I och med denna rapport och att resultatet har redovisats i KMR
anser Dalarnas museum att uppdraget fullföljts utan avvikelser.
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Förmedling
Utredningen pågick under en mycket begränsad tid och inga särskilda förmedlingsinsatser gjordes. Flera förbipasserande fick dock svar på sina frågor
om vad Dalarnas museum gjorde på platsen och vad vi letade efter.
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Bilaga 1

Lämningsbeskrivningar

1. Gårdstomt

Tomt ca 65x52 m (NÖ-SV) bestående av minst
3 husgrunder och en brunn. I Ö är husgrund
efter bostadshus bestående av en L-formad betongsyll ca 10x7 m (Ö-V) med spisröse i NV. Ev.
källarnedgång i SV. De övriga två husgrunderna
i V och S är 13x9 m resp. 6x4 m och består av
en syll av huggen sten och betong resp. en väl
avgränsad stenpackning. Den senare sannolikt
skuren av sentida vägbank. Ca 10 m SV om bostadshusgrund är en stensatt brunn 0,7 m diam
(innermått) och 1,2 m djup ned till vattenytan.
Fornlämning.

2. Område med fossil åkermark

Område ca 55x25 m (ÖNÖ-VSV) bestående av
2 odlingsytor, 2 röjningsrösen och 2 hägnader.
Centralt i området är en odlingsyta, plan
med oregelbundet rektangulär form, ca 20x11 m
(ÖNÖ-VSV). Avgränsad mot omgivande mark
av diken, ca 0,4 m br och 0,2 m dj, utom i S där
den övergår i bebyggd tomtmark. En hög med
utschaktat material i SV hörnet.
Direkt Ö om denna är: två odlingsrösen, det
i N runt, ca 7 m i diam och 1 m h, stenstorlek
mestadels 0,2–0,8 m. Det i S oregelbundet, ca 6x5
m och 0,5 m h, stenstorlek mestadels 0,4–0,8 m.
Ser ut att vara urschaktat i östra kanten.
Övrig kulturhistorisk lämning.
Direkt V om första odlingsytan är: odlingsyta,
plan men ojämn yta, ca 15x10 m (Ö-V). Avgräsad
av ett hak i N, ca 0,2–0,3 m dj, samt av ett otydligt
hak i S. Diffus avgränsning i V, i Ö gemensamt
dike med ovanstående yta. Utanför haket i N är
en låg kraftigt övertorvad vall med röjningssten,
ca 10 m l (Ö-V), 3 m br och 0,2–0, 4 m h.
I NNV resp. ÖNÖ begränsas området av två
hägnader i form av stenvallar, ca 50 m l (ÖNÖVSV), 2 m br och 0,2–0,5 m h, bestående av
0,2–0,6 m stora stenar resp. ca 15 m l (NV-SÖ),
2 m br och 0,3–0,4 m h, bestående av 0,2–0,4 m
stora stenar.
Fornlämning.

3. Husgrund

Oklar avgränsning, ca 6x3 m (NV-SÖ). Utmed
SV långsidan är en 0,1 m h stensyll synlig. I
N hörnet rester av spismur, bestående av två
större flata stenar 0,7x0,7x0,3 m resp. 0,6x0,4x0,3
m. Kraftigt överväxt med hallonris och lövsly.
Direkt NV om vägbank.
Övrig kulturhistorisk lämning.

4. Husgrund?

Med oklar avgränsning bestående av spisröse
3 m diam och 0,8 m h, innehållande murtegel
och kantiga stenar. Ingen tydlig syll eller annan
begränsning synlig.
Övrig kulturhistorisk lämning.

5. Område med fossil åkermark

Område 38x25 m (NV-SÖ) bestående av 1 odlingsyta, 1 röjningsröse och 1 hägnad. Odlingsytan var plan, oregelbundet rektangulär, 30x13 m
(NV-SÖ) begränsad av ett lågt hak, 0,2 m, samt
enstaka röjningsstenar i S och V. I SÖ begränsad
av vägbank och i NÖ-N-NV av en oregelbunden
stenvall, intill 6 m br och 0,4 m h, bestående av
0,1–0,6 m stora stenar. I V är ett röjningsröse, 6
m diam och 0,6 m h med jordfasta stenar i botten
och inslag av kallmurning. Odlingsytan beväxt
med enstaka lövträd.
Fornlämning.

6. Område med fossil åkermark

Område 52x37 m (NV-SÖ) bestående av 2
odlingsytor och 1 hägnad. Odlingsytorna är
plana, närmast rektangulära, ca 40x9 m (NVSÖ). Ytorna skiljs med ett dike 0,4 m br och
0,1 m dj. Diken även utmed yttre långsidorna,
0,6 m br och 0,2–0,3 m dj. Odlingsytan är helt
omgiven av en kraftig stenvall (L327), 2–4 m
br och 0,4–1,0 m h med öppningar i N och Ö
hörnet, 7 m resp. 4 m br. Vallen har inslag av
kallmurning. Odlingsytan beväxt med lövträd
samt enstaka stora tallar.
Fornlämning.

7. Färdväg

Väg ca 100 m l (NV-SÖ och NÖ-SV) och 1,6 m
br, stenröjd. Ställvis synlig som en svagt förhöjd
vägbank, 0,1 m h. Invid vägen är två täktgropar
4 m resp. 3 m diam och 0,7 resp. 0,4 m dj. En
gångstig i mitten av vägen.
Övrig kulturhistorisk lämning.

8. Jordkällare

Källare 4,5x1,8 m (NÖ-SV) och 1 m dj, innermått.
I NÖ änden bevarad del av valv, kallmurat av
flata stenar, vilket möjligen också är dörröppning. Flera flata stenar från nedrasat valv synliga
i källarens botten. I övrigt omgiven av en ca 3
m br stenvall. Beväxt med lövsly och tre stora
aspar.
Möjlig fornlämning.
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9. Ramp

Ramp 3,5 x 3,0 m (N-S) och 0,6 m h i N. Sluttande
mot söder. Enstaka 0,4 m stora stenar synliga.
Eventuella syllstenar mellan ramp och vägbank
i norr. Kraftigt övertorvad. Ytan mellan ramp
och väg bevuxen med björkar och sly.
Övrig kulturhistorisk lämning.

10. Upplag för sparade grundstenar

Inom 24x7 m (NÖ-SV) syntes fyra rader med
kantiga stenblock. Blocken är 1–1,5x0,6–0,8 m
och 0,6–0,7 m h. Flera block är oregelbundet
rektangulära, några block har spår av borrhål
och vissa block har även spår av betong på
ovansidan. NV stenraden är 24 m l, övriga tre
är 14 m l.
Ej kulturhistorisk lämning.
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