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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län med 

platsen för undersökningen markerad.  

ESRI baskartor. 



5 

Sammanfattning 

Göta Arkeologi har inför planerad avstyckning genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Krok 

1:18 i Örby socken i Marks kommun. 

Utredningsområdet var cirka 90x60 meter stort och utgjordes huvudsakligen av en gräsbevuxen yta med 

inslag av träd och berg. Jordarten bestod av morän och berg. 

Utredningen inleddes med studier av äldre kartmaterial och av den kringliggande fornlämningsmiljön. Fältar-

betet utfördes därefter genom schaktgrävning med hjälp av grävmaskin inom topografiskt sett fördelaktiga 

delar av området. 

Totalt grävdes 14 schakt vilka omfattade 198 m2. Undersökningen resulterade i en nyupptäckt fornlämning 

(L2022:2912) innehållande förhistoriska anläggningar i form av flera härdar och ett stolphål. I övrigt fram-

kom inget av arkeologiskt intresse. 

Om planerna på avstyckning fortgår anser Göta Arkeologi att det är nödvändigt med en arkeologisk förun-

dersökning av den nyupptäckta fornlämningen. 

Figur 2. Foto från öster som visar en del av undersökningsområdet. Foto: Elinor Malmberg 
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Figur 3. Karta som visar utredningsområdet och närliggande 

fornlämningar.  
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Inledning och bakgrund 

Inför planerad avstyckning inom fastigheten Krok 1:18 i Örby socken i Marks kommun genomförde Göta Ar-

keologi en arkeologisk utredning den 16 maj 2022 enligt länsstyrelsens beslut (431-12716-2022). 

Utredningsområdet var beläget cirka två kilometer söder om samhället Örby och utgjordes av ett cirka 90x60 

meter stort gräsbevuxet område med mindre bergspartier och några träd i östra delen. Området sluttade 

ned mot Öresjön i väster och jordarterna bestod av sand, morän och berg.  

Stora delar av det kringliggande området är idag bebyggt av närmare 100 småhus, av vilka flertalet utgörs av 

sommarstugor som sedermera genom ombyggnationer blivit alltmer permanenta. 

Det fanns inga kända fornlämningar inom utredningsområdet men i omedelbar närhet finns en fossil åker 

(L1060:4021), en stensättning (L1963:4799), två undersökta och borttagna stensättningar (L1963:4748, 

L1963:4749) och flera borttagna boplatser (L1960:4152, L1960:4150, L1960:4105) (se figur 3) vilka undersök-

tes 2007 (Hellgren, Åberg, Rolöf 2012). 

Syftet med undersökningen var att identifiera eventuella okända fornlämningar och andra kulturhistoriska 

lämningar. Undersökningsresultatet skulle kunna användas av länsstyreIsen som beslutsunderlag inför fort-

satta åtgärder samt av sökanden som planeringsunderlag. 

 

Figur 4. Karta som visar en avmätning av gården Kroks inägor från 1823. Utredningsområdet är markerat med en svart 

rektangel. På kartan syns att undersökningsområdet vid den tiden bestod av åker– och ängsmark. 



8 

Figur 5. Karta som visar utsnitt av den häradsekonomiska kartan från 1890-talet. Det aktuella utredningsområdet är röd-

markerat och visar att hela området bestod då av åkermark. 

Med hjälp av lantmäteriets historiska kartor och ortnamnsförteckningar för Älvsborgs län genomfördes kart- 

och arkivstudier. I ortnamnsförteckningen framgick att namnet Krok betyder krök eller hörn. 

Gården Krok är belagt första gången i jordeboken år 1546 och var då taxerad som en halvgård. I likhet med 

praktiskt taget alla övriga smågårdar längs Öresjöns östra sida rörde det sig då om ett klosterhemman.  

Den enda äldre lantmäterikarta som finns över Krok är från 1823, då gårdens inägomark karterades (se figur 

4). Mellan gårdstomten och Öresjön i väster syns ett gärde med ett flertal olika stora tegar. Mitt i gärdet 

finns en grå markering för berg i dagen, vilken svarar mot läget för de borttagna stensättningarna 

L1963:4748 och L1963:4749.  

Vid tiden för den häradsekonomiska kartan från 1890-talet ser man att den småskaliga åkermarken ersatts 

med större, sammanhängande åkersjok. En hel del ängsmark finns dock kvar i sluttningen ned mot Öresjön 

(se figur 5). 

 

Kart- och arkivstudier 
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Metod och resultat 
Fältarbetet utfördes med hjälp av en grävmaskin utrustad med 1,3 meter stor planskopa. Generellt grävdes 

en skopbredd men i några fall utökades detta till dubbla bredden. Totalt grävdes 14 schakt som var 2-31 me-

ter långa (se figur 7) och totalt grävdes 198 m². Matjordstäcket var från 0,24 meter upp mot över en halvme-

ter då det vid flera partier fanns påförda jordmassor. Jordarten utgjordes huvudsakligen av sand. Efter avslu-

tad undersökning lades matjorden tillbaka.  

Samtliga schakt och anläggningar mättes in med RTK-kopplad GPS. Dokumentationen utfördes på en tablet 

med hjälp av appen Arkeo och fotografering skedde med mobilkamera. I bilaga 1 finns schaktbeskrivningar 

och i bilaga 2 finns anläggningsbeskrivningar. 

Vid västra kanten av en platåliknande del av den centrala delen av undersökningsområde framkom i schakt 

S1012 fem förhistoriska anläggningar i form av fyra härdar och ett stolphål (se figur 8). Samtliga anläggningar 

framrensades i plan varefter de mättes in och beskrevs. Tre av härdarna fortsatte in i schaktväggarna vilket 

innebär att deras storlekar är osäkra. Den fjärde härden var 0,78-1,36 meter stor och stolphålet var 0,36-0,52 

meter stort. Den nyupptäckta fornlämningen avgränsades preliminärt till ett cirka 12x5 meter stort område 

och erhöll lämningsnummer L2022:2912 av Fornreg. Vad beträffar övriga delar av området framkom inget av 

arkeologiskt intresse.  

Slutsats 
Den arkeologiska utredningen resulterade i en nyupptäckt fornlämning, L2022:2912 , innehållande förhisto-

riska anläggningar inom ett mindre område vid den centrala delen av undersökningsområdet. Fornlämningen 

är registrerad som boplatsområde men med anledning av dess begränsade storlek på cirka 60 m2 och det 

faktum att anläggningarna nästan enbart bestod av härdar rör det sig förmodligen inte om en traditionell 

boplats. Fornlämningen tolkas preliminärt som ett aktivitetsområde för eldfarlig verksamhet till exempel 

matlagning eller hantverk. 

Om arbetet med avstyckningen fortgår anser Göta Arkeologi att det är nödvändigt med en arkeologisk förun-

dersökning av den nyupptäckta fornlämningen. Inga avvikelser från undersökningsplanen förekom men slut-

kostnaden blev lägre än den förväntade på grund av mindre tidsåtgång.  

Figur 6. En av härdarna i schakt  S1012 rensas fram. 

Foto Elinor Malmberg. 
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Figur 7. Resultatkarta som visar alla grävda schakt. I 

schakt S1012 framkom förhistoriska anläggningar i 

form av fyra härdar och ett stolphål. 
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Figur 8. Karta som visar framkomna anläggningar 

inom schakt S1012. Anläggning A1027 utgörs av ett 

stolphål medan de övriga är härdar. 
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Källförteckning 
Fornsök, www.raa.se 

 

Lantmäteriet, Historiska kartor. www.lantmateriet.se 

  Lantmäteristyrelsens arkiv: 

  Örby socken Krok nr 1   Avmätning på inägor 1823 

  Rikets allmänna kartverks arkiv: 

  Örby J112-25-14 Häradsekonomiska kartan 1890-97 

 

Hellgren, M. Åberg, J. Rolöf, M. 2012. Arkeologisk slutundersökning gällande RAÄ 448, 449, 450 i Örby sock-

en, Marks kommun, Västergötland. Lödöse museum rapport 2012:20 

 

Ortnamnen i Älvsborgs län, del IX:1, Marks härad. Stockholm 1916 

 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsen diarienummer: 431-12716-2022 

Göta Arkeologi projektnummer: 2218 

Kommun: Marks 

Socken: Örby 

Fältarbete datum: 2022-05-16 

Fältarbete personal: Mats Hellgren, Elinor Malmberg 

Bilagor 
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar 
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Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

Bilagor 

ID Längd x Bredd m Matjordsdjup m Alvmaterial Kommentar 

S1000 5,5x1,3 0,66 Sand  

S1004 8x1,3 0,26 Sand  

S1008 10x1,3 0,28 Sand  

S1012 7x1,3-2,6 0,34 Sand  

S1066 22x1,3 0,32-0,36 Sand  

S1081 29x1,3 0,26-0,32 Sand  

S1085 5x1,3 0,45 Grus, Sand  

S1089 6x1,3 0,26 Sand  

S1093 7x1,3  Grus, Sand Fyllnadsmassor, 0,6 m djupt 

S1097 6x1,3 0,24 Sand  

S1101 8x1,3 0,3 Sand Fyllningsmassor i väster 

S1105 4,5x1,3  Grus, Sand Fyllnadsmassor ca 0,4 m djupt 

S1109 31x1,3 0,26 Sand  

S1138 2x1,3 0,5 Sand Varav fyllnadsmassor 0,4 m djupt 
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Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar 

ID Typ Beskrivning Längd m Bredd m Djup m Form Kommentar 

A112 Ränna Gråbrun sand  3,72 0,72 0,12  Recent 

A1018 Härd Sotig sand med mindre kolbitar och 
enstaka skörbrända stenar, 0,1-0,15 m 
stora 

0,72 0,66   Anläggningen fortsätter 
in i schaktvägg mot ös-
ter 

A1027 Stolphål Mörk något sotig sand 0,52 0,36  Oval  

A1036 Härd Sotig sand med inslag av mindre kolbi-
tar och enstaka skörbrända stenar, 0,1-
0,15 m stora  

1,22 0,92   Anläggningen fortsätter 
in i schaktvägg mot väs-
ter  

A1046 Härd Sotig sand med mindre kolbitar och 
enstaka skörbrända stenar, 0,1 m stora  

0,7 0,52   Anläggningen fortsätter 
in i schaktvägg mot väs-
ter  

A1054 Härd Sotig sand med inslag av mindre kolbi-
tar och enstaka skörbrända stenar, 0,1 
m stora  

1,36 0,78  Oval  
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