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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län 

med platsen för undersökningen markerad.  

Utdrag ur ESRI baskartor. 
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Sammanfattning 
Herrljunga kommun ska detaljplanera ett område inom Herrljunga 2:3 m. fl. för bostäder och för-

skola. I samband med detta har Göta Arkeologi utfört en arkeologisk utredning. Den resulterade i 

att inga nya fornlämningar kunde konstateras. Det fanns emellertid två lämningar i området som 

var kända sedan tidigare; en fossil åker (L1966:4002) och en möjlig hällkista (L1966:3446).  

Den fossila åkern kunde bedömas antikvariskt och avgränsas i samband med utredningen. Dess tidi-

gare status som ”Övrig kulturhistorisk lämning” omvärderades i samband med utredningen till 

”Fornlämning” på grund av röjningsrösenas ålderdomliga utseende. Fornlämningens yta blev också 

större då fler rösen upptäcktes inom området.  

I uppdraget ingick det att fastställa antikvarisk status för en möjlig hällkista (L1966:3446). Inga spår 

efter graven kunde konstateras och lämningens antikvariska bedömning har därför ändrats från 

”Övrig kulturhistorisk lämning” till ”Ingen antikvarisk bedömning”. 

Göta Arkeologi bedömer att den fossila åkermarken är välbevarad och har vetenskaplig potential 

för förståelsen av äldre tiders odling i Herrljunga. En förundersökning anses vara nödvändig vid 

fortsatt exploatering inom lämningen. 

Figur 2. Sökschaktning för att leta efter okända 

fornlämningar inom området som ska bebygg-

gas. Foto Johanna Lega 
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Inledning och bakgrund 
Under hösten 2022 genomförde Göta Arkeologi en arkeologisk utredning inom fastigheten Herr-

ljunga 2:3 m. fl. i Herrljunga socken och kommun. Utredningen genomfördes enligt länsstyrelsens 

beslut 431-34360-2022. Anledningen var att Herrljunga kommun avser detaljplanera området 

för bostäder och förskola. Utredningsområdet var drygt 15 hektar stort och stora delar utgjordes 

av högstammig granskog. Området var beläget mellan 116 och 123 meter över havet och jordarten 

bestod huvudsakligen av sandig morän. Det fanns två kända lämningar inom utredningsområdet, 

en möjlig hällkista (L1966:3446) och ett område med fossil åker (L1966:4002).  

Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar kommer att beröras av det planerade 

arbetsföretaget. I uppdraget ingick det även att fastställa antikvarisk status för stenkammargraven 

som enligt beskrivningen var skadad av en källare. Resultaten ska kunna användas av Länsstyrelsen 

vid fortsatt tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgär-

der. Resultaten ska också kunna användas som underlag i Herrljunga kommuns fortsatta planering. 

I närområdet finns rikligt med fornlämningar som domineras av gravar och fossil åker. Inom 500 

meter från exploateringsområde finns en gårdstomt (L2022:9286), två stensättningar (L1966:4001, 

1966:3412, L1970:3942), en domarring (L1966:4005), en hög (L1970:3930) och en hällkista 

(L1970:3941). Det finns också ett flertal lämningar som bedömts vara möjliga gravar och därför är 

registrerade som ”övriga kulturhistoriska lämningar” i kulturmiljöregistret. I skogarna söder om 

Herrljunga, omkring en kilometer från utredningsområdet, finns flera områden med fossil åker 

(L2022:6008, L2022:6007 m.fl.). Det finns också gott om historiska lämningar, bland annat i form av 

Herrljungas medeltida kyrkogård (L1966:7781) och ett område med småindustri där lämningar 

efter kvarnar och dammvallar finns bevarade (L1959:1615). 

Många av fornlämningarna i Herrljunga ligger i närheten av Nossan som rinner längs de östra och 

norra delarna av staden för att sedan vika av mot väster. I höjd med Vårgårda är det nära till  Sä-

veån som var en viktig farled till västkusten. Den gynnsamma miljön har skapat förutsättningar för 

en rik kulturmiljö i den här delen av länet. 

Figur 3. Inom den fossila åkern fanns det ett 30-tal röjningsrösen men inga 

nya lämningar kunde konstateras vid schaktningen. Foto Johanna Lega 
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Figur 4. Karta över närområdet med fornlämningar 

markerade. Utredningsområdet är markerat med 

streckade linjer. Utdrag ur Esri kartmaterial. 
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Kart- och arkivstudier 
Utredningsområdet låg i Herrljunga socken i Kullings härad. Namnformen Herrljunga är belagd se-

dan 1293 och namnger både socknen och byn. Namnet har sitt ursprung i orden ”Här-” i betydelsen 

folkskara och ”-ljung” i som i ljunghed. Det syftar sannolikt på en talrik bosättning på ortens ljung-

hedar. I Herrljunga by fanns det år 1546 fem gårdar; Arvidsgården, Nedregården, Nästegården, Väs-

ter- och Östergården. Prästgården infördes något senare i jordeboken. Området för den arkeolo-

giska utredningen låg huvudsakligen inom Nästegårdens utmarker (littera BI-BIII).  

År 1800 förrättades storskifte i Herrljuga by men kartmaterialet visar endast inägorna. Den äldsta 

kartan som visar platsen för utredningen är därför Laga skifte som fastställdes år 1863. Kartan till-

verkades emellertid redan år 1856 och fastställandet drog sedan ut på tiden. Markerna där den fos-

sila åkern ligger betecknas då som stenbunden ljungmark. Mellan 1890 och 1897 skapas den Hä-

radsekonomiska kartan som visar att ytorna fortfarande är utmark. Inte heller något av det senare 

kartmateriel visar på aktivitet som innebär att man odlade i det aktuella området. 

Figur 5. Laga Skifte i Herrljuga och Wreta byar år 

1863. Området för den arkeologiska utredningen 

ligger på Herrljunga Nästegårds utmarker. 
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Figur 6. Häradsekonomiska kartan som visar Herr-

ljunga under 1890-talet samt placeringen av det 

svartmarkerade utredningsområdet. 
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Metod och resultat 
Fältarbetet utfördes både som okulär besiktning och med hjälp av en grävmaskin utrustad med 1,3 

meter stor planskopa. Sammanlagt upptogs 65 schakt med en total yta av 531 kvadratmeter. De 

förlades till topografiskt intressanta områden och matjorden skrapades av skiktvis ned till alven. 

Schakten var från 0,12-0,30 meter djupa och efter undersökningen återfylldes de. Inmätningar 

utfördes med RTK-kopplad GPS och för dokumentationen användes en tablet och appen Arkeo. Fo-

tografering skedde med mobilkamera.  

Utredningsområdet var ca 15 hektar stort. Terrängen var kuperad och bestod huvudsakligen av 

högstammig skogsmark i det östra området. Det västra området utgjordes av ytligt berg med mel-

lanliggande våtmarker och växtligheten bestod av lövsly. I de områden som schaktades bestod jord-

arten av sandig morän men tidvis var det mycket blockiga marker. Inom utredningsområdet fanns 

det två fornlämningar som sedan tidigare var registrerade i kulturmiljöregistret.; ett område med 

fossil åker (L1966:4002) och en möjlig hällkista (L1966:3446). 

Figur 10. Den påträffade härden (A1273) som innehöll kol och skörbränd sten. Foto Johanna Lega 

Figur 7. Platsen för den misstänkta hällkistan innan 

utredningen påbörjades 

Figur 8. Nedsänkningen visade sig bestå av en raserad 

byggnad, konstruerad av återanvänd järnvägssyll. 
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Möjlig hällkista L1966:3446 

Lämningen registrerades 1983 som ”Rest av hällkista (?)”. Den var enligt uppgifterna i inventerings-

bladet 7x4 meter stor och ombyggd till källare. Ett antal stenar hade uppmärksammats i kanterna 

av en nedsänkning. Svackans sydöstra del bedömdes vara övertäckt av den nedrasade källaren.  

Den nu genomförda arkeologiska bedömningen inleddes med en besiktning. Lämningen utgjordes 

av en försänkning i marken med en omgivande vall. I den sydöstra delen av försänkningen syntes 

delar av en timmervägg ovan markytan (fig. 9). Väggen var uppbyggd av stockar och mot försänk-

ningen stack träplankor upp. Den synliga delen av väggen var 0,3 meter hög, 0,5 meter bred och 0,3 

meter tjock . Försänkningen var 6x4 meter stor och 0,5 meter djup. Den kantades av enstaka mark-

fasta stenblock, 0,6-1 meter stora och nedfallna stenar, 0,2-0,5 meter stora. I den nordvästra delen 

fanns en ingång kantad av runda stenar, 2 meter lång, 0,8 meter bred och 0,3 meter djup. 

Undersökningen inleddes med att växtligheten torvades av med grävmaskin. Strax under gräset 

påträffades de timmerstockar som använts för att konstruera källaren. De utgjordes av återbrukad 

järnvägssyll och låg längs den sydöstra gaveln och längs hela den västra långsidan. Den östra lång-

sidans konstruktion tycks ha vilat på markfasta block, där fanns inga timmerstockar. Stockarna har 

fungerat som en torpargrund och de plankor som låg på insidan av  konstruktionen har vilat ovan 

timmerstockarna och  förmodligen utgjort ett golv (fig. 8). 

Den arkeologiska bedömningen är att inga spår efter hällkistan kunde 

konstateras. Undersökningen visar att försänkningen var den raserade 

källaren till en byggnad. Blocken var markfasta och stenarna låg delvis 

ovanpå den timrade konstruktionen. Byggnaden går inte att se på nå-

got kartmaterial men i fyllningen hittades föremål från mitten av 1900-

talet. Möjligen har den använts i samband med arbetet vid en liten 

grustäkt som ligger ca 10 meter åt nordost. Lämningens bedömning i 

kulturmiljöregistret har ändrats från ”Övrig kulturhistorisk lämning” till 

”Ingen antikvarisk bedömning”. 

Figur 9. Den sydöstra delen av källaren med en del av väggen synlig ovan markytan. I fyllningen hitta-

des moderna föremål, bland annat en sko (ovan) och kapsyler. 
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Fossil åker L1966:4002 

Lämningen registrerades 1983 som ”Område med röjningsrösen”. Man hade vid tillfället för inven-

teringen påträffat ca 5 övertorvade röjningsrösen. 

I samband med den undersökning som rapporten avser, påträffades ett 30-tal röjningsrösen inom 

en ca 190x185 meter stor yta. Röjningsrösena var av hackerörtyp, övertorvade och med välvd pro-

fil. De var 3-4 meter i diameter och 0,2-0,4 meter höga bestående av 0,2-0,6 meter stora stenar. I 

den nordöstra delen av området fanns en hägnad i form av en stenmur. Den var 50 meter lång (NÖ-

SV), 0,6 meter bred och 0,4 meter hög. Muren avgränsade den fossila åkern mot nordost och det 

fanns inga rösen öster om denna. Muren syns inte på det historiska kartmaterialet och har förmod-

ligen inte utgjort en fastighetsgräns utan endast avgränsat åkermarken.  

Utredningsområdets östra gräns utgörs av en stengärdsgård som också är fastighetsgräns. Den fos-

sila åkern ligger på båda sidor om gärdsgården vilket innebär att åkermarken är äldre än fastighets-

indelningen som gjordes före 1863. När gärdsgården byggdes är oklart eftersom det inte finns äldre 

kartmaterial att tillgå (fig. 12).  

Strax nordost om den fossila åkern, utanför utredningsområdet, ligger en gårdstomt. Inom tomten 

finns en husgrund i sten och ett 20-tal röjningsrösen. Den inhägnas av en gärdsgård men finns inte 

dokumenterad i det historiska kartmaterialet. Av rösenas karaktär att döma är de yngre än de som 

ligger inom L1966:4002. 

Den fossila åkermarken L1966:4002 bedöms innehålla spår efter ett ålderdomligt sätt att bruka 

marken. Åkern skulle kunna ha sitt ursprung i förhistorisk tid, av rösenas karaktär att döma. Läm-

ningens bedömning i kulturmiljöregistret har därför ändrats från ”Övrig kulturhistorisk lämning” till 

”Fornlämning”. 

Figur 10. Ett av de övertorvade 

röjningsrösena inom L1966:4002 
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Figur 11. Plan över utredningsområdet med schakten samt fornlämningarnas nya  utsträckning markerade. 
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Slutsats och åtgärdsförslag 

Figur 12. De centra delarna av den fossila åkermarken med gärdsgården 

som avgränsar utredningsområdet mot öster. Det ligger röjningsrösen 

på båda sidor om gränsen. Foto Johanna Lega 

Den arkeologiska utredningen bestod av en okulär inventering och sökschaktning med grävmaskin. 

Den resulterade i att inga nya fornlämningar kunde konstateras.  

Ett område med fossil åkermark (L1966:4002) var känt sedan tidigare och beläget inom utrednings-

området. Den fossila åkern kunde avgränsas i samband med utredningen och dess antikvariska sta-

tus har ändrats från ”Övrig kulturhistorisk lämning” till ”Fornlämning”. Den bedöms vara välbeva-

rad och har vetenskaplig potential för förståelsen av äldre tiders odling i Herrljunga. Ytterligare ar-

keologiska åtgärder anses vara nödvändiga vid fortsatt exploatering i anslutning till fornlämningen. 

I uppdraget ingick det också att fastställa antikvarisk status för en hällkista (L1966:3446). Inga spår 

efter graven kunde konstateras och lämningens antikvariska bedömning har därför ändrats från 

”Övrig kulturhistorisk lämning” till ”Ingen antikvarisk bedömning”. Inga ytterligare arkeologiska in-

satser bedöms vara nödvändiga vid fortsatt exploatering vid lämningen. 

Den arkeologiska utredningen bedöms uppfylla målen enligt undersökningsplanen utan avvikelser. 
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Källförteckning 
• Kulturmiljöregistret 

 

• Ortnamnen i Älvsborgs län. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. Del 

VIII, Kullings härad. Aktiebolaget Ljus, Stockholm 1914. 

 

• Lantmäteriet, Historiska kartor. historiskakartor.lantmateriet.se 

  1863  Laga skifte, Ägoutbyte  15-hej-2 

  1890-97 Häradsekonomiska kartan Bitterna, 42-45 

 

Administrativa uppgifter 

Bilagor 
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar  

Bilaga 2. Schaktplaner 

 

Länsstyrelsen diarienummer: 431-34360-2022 

Göta Arkeologi projektnummer: 2238 

Kommun: Herrljunga 

Socken: Herrljunga 

Fastighet: Herrljunga 2:3 

Lämningsnummer: L1966:3446, L1966:4002 

Fältarbete: 4 arbetsdagar (2022-09-22 - 2022-09-29) 

Fältarbete personal: Johanna Lega och Mats Hellgren 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Schaktbeskrivningar 

ID Längd x 
Bredd (m) 

Markslag Jordmån Jordmånsskikt Schakt-
djup (m) 

Jordart Matris-
material 

Primärt 
block-
material 

S108 4x1,3 Skog - Förna, Fyllnads-
material 

0,26 - - - 

S112 3x1,3 Skog - Förna, Fyllnads-
material 

0,26 - - - 

S116 3x1,3 Skog - Förna, Fyllnads-
material 

0,60 - - - 

S120 3x1,3 Skog - Förna, Fyllnads-
material 

0,60 - - - 

S132 5x1,3 Skog - Förna, Matjord 0,20 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S136 4x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S140 4x3 Skog Podsol Förna, Matjord 0,24 Morän Sand >0,30 m 

S144 4x2 Skog - Förna, Matjord 0,30 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S148 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,15 Morän Sand >0,30 m 

S152 3x2 Skog - Förna, Matjord 0,25 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S156 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S164 6x1,3 Skog - Förna, Matjord 0,20 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S168 4x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S172 4x2 Skog - Förna, Matjord 0,26 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S176 3x3 Skog - Förna, Matjord 0,24 Morän Sand >0,30 m 

S180 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,30 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S184 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S188 6x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S192 4x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S196 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,24 Morän Sand >0,30 m 

S200 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S204 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,22 Morän Sand >0,30 m 

S208 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,24 Morän Sand >0,30 m 

S212 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S217 2,5x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S221 2,5x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S226 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S234 3x5x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,22 Morän Sand >0,30 m 

S238 2,5x1,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S242 3x5x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Morän Sand >0,30 m 

S246 3x2,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Morän Sand >0,30 m 

S250 3,5x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S254 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Morän Sand >0,30 m 

S267 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Morän Sand >0,30 m 

S271 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 
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ID Längd x 

Bredd (m) 
Markslag Jordmån Jordmåns-

skikt 
Schakt-
djup (m) 

Jordart Matris-
material 

Primärt 
block-
material 

S275 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S279 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S283 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,12 Morän Sand >0,30 m 

S287 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,22 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S291 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S295 3x2,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S310 3x2,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,15 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S314 3x1,3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Morän Sand >0,30 m 

S318 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S322 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S326 4x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,22 Morän Sand >0,30 m 

S331 2,5x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,12 Morän Sand >0,30 m 

S335 3x2,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S354 3x5x3 Skog Podsol Förna, Matjord, 
Blekjord 

0,18 Morän Sand >0,30 m 

S358 3x2,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Sand >0,30 m 

S362 5x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,20 Morän Sand >0,30 m 

S366 3x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Morän Sand >0,30 m 

S394 5x2 Skog Podsol Förna, Matjord, 
Blekjord 

0,20 Morän Sand 0,10-0,30 m 

S398 4x3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Morän Sand >0,30 m 

S402 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Morän Sand >0,30 m 

S406 4x2 Skog Podsol Förna, Matjord, 
Blekjord 

0,18 Morän Sand >0,30 m 

S410 2,5x2,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Morän Sand >0,30 m 

S414 5x3,5 Skog Podsol Förna, Matjord, 
Blekjord 

0,18 Morän Sand >0,30 m 

S418 4x2,5 Skog Podsol Förna, Matjord, 
Blekjord 

0,18 Morän Sand >0,30 m 

S422 3x2,5 Skog Podsol Förna, Matjord, 
Blekjord 

0,20 Morän Sand >0,30 m 

S428 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Morän Sand >0,30 m 

S432 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Morän Sand >0,30 m 

S436 3x2,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,12 Morän Sand >0,30 m 

S440 3x1,3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Morän Sand >0,30 m 

S444 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Morän Sand >0,30 m 
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Bilaga 2 - Schaktplaner 
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