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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län med 

platsen för undersökningen markerad.  

ESRI baskartor. 
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Figur 2. Karta som visar undersökningsområdet och närlig-

gande fornlämningar. 
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Sammanfattning 
Göta Arkeologi AB har genomfört en arkeologisk förundersökning gällande del av fornlämning L1966:1421 

inom fastigheten Hägrunga 12:1, Algutstorp socken i Vågårda kommun. Anledningen till undersökningen var 

en planerad avstyckning. 

Undersökningen utfördes i form av sökschaktgrävning med hjälp av en grävmaskin utrustad med planskopa. 

Totalt grävdes nio schakt och det framkom 17 anläggningar i form av fjorton stolphål, två ugnar för järnfram-

ställning och en härd. Fyra av stolphålen var fyra osäkra anläggningar. Sju av anläggningarna undersöktes 

genom grävning till hälften. 

Eftersom merparten av anläggningarna framkom i östra delen av undersökningsområdet krymptes den öst-

ligaste delen av det tilltänkta området för avstyckningen med närmare fem meter.  

Med anledning av den ringa förekomsten av anläggningar väster om den nya avstyckningens östra gräns an-

ser Göta Arkeologi AB att det inte finns några arkeologiska hinder för planerad avstyckning. 

Inledning och bakgrund 

Den 16 februari 2022 utfördes en arkeologisk förundersökning av fornlämning L1966:1421  inom fastigheten 

Hägrunga 12:1 i Algutstorp socken i Vårgårda kommun. Anledningen till undersökningen var planerad av-

styckning inom den aktuella fastigheten.  

Projektet utfördes med tillstånd av länsstyrelsen i Västra Götalands län (diarienummer: 431-2935-2022). Göta 

Arkeologi AB utförde undersökningen och personal bestod av Mats Hellgren som var projektledare och fältar-

betsledare samt Simon Karlsson. 

Figur 3. Foto från öster som visar ett av de grävda schakten (S1262). Foto: Mats Hellgren. 
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Kart– och arkivstudier 
Det äldsta belägget för byn Hägrunga är från 1408 och från 1546 omnämns sex gårdar. Namnet Hägrunga 

kan härledas till det fornnordiska namnet Hägrung.  

Den äldsta kända kartan som visar det aktuella området är en storskifteskarta från 1795 då området utgjor-

des av ett hagmarksområde strax väster om Hägrunga by (se figur 4). Den häradsekonomiska kartan från 

1890-talet visar att det aktuella området då nyttjades som åkermark. 

Undersökningsområdet som är beläget cirka 300 meter öster om Algutstorps kyrka var 40x40 meter stort 

och bestod av åkermark och berör östra delen av fornlämning L1966:1421, vilken utgörs av en boplats. Den 

omgivande terrängen utgörs av åker- eller hagmark med kringliggande bebyggelse. Jordarten består av 

sand, morän och berg.  

Den omgivande fornlämningsbilden visar på ett relativt välbevarat förhistoriskt landskap med både boplat-

ser, odlingsmarker och gravar som kan vara relativt samtida. I närområdet finns ett stort antal fornlämning-

ar såsom högar (L1966:924, L1966:1960, L1966:2000, 1966:1356 (möjlig fornlämning), L1966:1409 (möjlig 

fornlämning), L1966:1410 (möjlig fornlämning)), en stensättning (L1966:2003), resta stenar (L1966:1438, 

L1966:1983, L1966:2001, L1966:2002 (möjlig fornlämning)), fossila åkrar (L1966:1393, L1966:2062 (möjlig 

fornlämning)), fyndplatser (L1966:1456, L1966:1454, L1966:1450, L1966:1451, L1966:1457, L1966:2046, 

L1966:2047), en blästbrukslämning (L1966:2048 (möjlig fornlämning)) och en hällristning (L1966:1449). 

Landskap och fornlämningar 

Figur 4. Utsnitt från en storskifteskarta över Hägrunga by från 1795 där undersökningsområdet är markerat med blå färg. 

Strax nedan till höger om undersökningsområdet syns flera av Hägrungas gårdar. Längs bort till vänster syns Algutstorps 

kyrka. 
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Syfte och metod 
Omfattningen av fornlämning L1966:1421 baseras på ett flertal iakttagelser av härdar och förekomst av slagg 

samt lösfynd som gjorts i samband med åkerbruk. Med anledning av detta var förundersökningens främsta 

syfte att fastställa fornlämningens omfattning inom undersökningsområdet och ge Länsstyrelsen planerings-

underlag inför fortsatta åtgärder. Undersökningens skulle också fastställa och dokumentera fornlämningens 

karaktär, datering och komplexitet inom undersökningsområdet samt ta tillvara fornfynd. Resultaten skall 

kunna användas av undersökaren för att bedöma och beräkna omfattningen av en arkeologisk undersökning. 

Resultatet skall även kunna användas som planeringsunderlag av sökande. 

Med hjälp av grävmaskin utrustad med planskopa grävdes åtta schakt inom området för den planerade av-

styckningen samt ett schakt inför planerad tillfartsväg. Samtliga schakt, anläggningar och prover mättes in 

med hjälp av RTK-kopplad GPS med ett par centimeters noggrannhet. Dokumentation i text samt foto utför-

des digitalt i fält med hjälp av appen Arkeo i en ritplatta. 

Resultat 
Merparten av undersökningsområdet var beläget på västra delen av en platåliknande del av landskapet. Den 

västra delen av undersökningsområdet bestod av en mindre svacka som avgränsades längst i väster av en 

stengärdesgård vilken också fungerade som fastighetsgräns. Schakt S1135 visade att alvmaterialet i västra 

delen av området bestod av siltig sand och att det inte förekom några anläggningar. Med anledning av detta 

förlades de resterande schakten, förutom S1262, längre österut.  

Totalt grävdes nio schakt med en yta av 239 m² och det  framkom 17 anläggningar i form av fjorton stolphål, 

två ugnar för järnframställning och en härd (se figur 5 och bilaga 2). 

Merparten av anläggningarna framkom i östra delen av undersökningsområdet. Med anledning av att schak-

ten blev snabbt vattenfyllda hann inte alla anläggningar undersökas varav fyra av stolphålen betraktas som 

osäkra (se bilaga 2). I dateringssyfte tillvaratogs kolprov från en av ugnarna (A1210) och från härden (A1252). 

Stolphålen var 0,24-0,66 meter stora och flertalet av dem var ovala till formen. Totalt undersöktes fem stolp-

hål till hälften och dessa var drygt 0,1 m djupa. Fyllningen bestod av gråbrun sand varav flertalet även inne-

höll kolstänk.  

Vad beträffar ugnarna var den mindre (A1023) 0,44x0,48 meter stor medan den större (A1210) var 0,46x0,52 

meter stor. Den sistnämnda undersöktes delvis i väster och var 0,08 meter djup. Ugnarnas fyllningsmaterial 

bestod av sotig sand innehållande slagg, kolstänk och bränd lera.  

Härden var 0,54 meter i diameter och 0,18 meter djup. Fyllningen bestod av sotig sand med mindre kolbitar 

och enstaka skörbrända stenar som var 0,15-0,2 meter stora. 

Beskrivningar över schakt och anläggningar återfinns i bilaga 1 och 2 medan profilritningar finns i bilaga 3.  

Analyser 
I dateringssyfte tillvaratogs kolprov från härden (A 1252) och en av ugnarna (A1210). Vedartsanalysen visade 

på al från härden och asp från ugnen (se bilaga 4). De båda kolproverna skickades till Ångströmslaboratoriet i 

Uppsala för 14C-analyser. Analyserna visade att ugnen härrör från övergången mellan sen vendeltid och tidig 

vikingatid och att härden härrör från yngre bronsålder (se bilaga 5).  
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Figur 5. Resultatkarta som visar grävda schakt och framkomna anläggningar. Anläggningar belägna väster om den nya 

gränsen i östra delen av undersökningsområdet samt anläggningar inom schakt S1262 skall betraktas som undersökta och 

borttagna. Övriga anläggningar finns kvar inom L1966:1421. 
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Slutsats och åtgärdsförslag 
Undersökningen resulterade i att fornlämning L1966:1421 kunde avgränsas mot väster inom undersöknings-

området. Därutöver visade dateringar att människor har varit verksamma inom området under yngre brons-

ålder och under sen vendeltid. Med anledning av att den kringliggande fornlämningsbilden visar på lämningar 

från järnålder är det nu tydligt att människor även nyttjat området under bronsålder.  

Den vendeltida dateringen härrör från en av två påträffade ugnar för järnframställning. Denna typ av lämning 

är inte vanlig i Vårgårdatrakten men de ugnar som har hittats har alla daterats till vendeltid: som till exempel 

boplatserna L2020:2454, L2020:2452 och 1959:3250. Därför var det inte överraskande att även den under-

sökta ugnen i Hägrunga daterades till samma tidsperiod. 

Eftersom eldfarlig verksamhet oftast förlades till utkanterna av boplatser kan man förvänta sig att den cen-

trala delen av den aktuella boplatsen L1966:1421 är belägen på en platåliknande del av landskapet strax 

nordöst och öster om den undersökta delen av fornlämningen. 

Med anledning av att anläggningar framkom i östra delen av undersökningsområdet krymptes den östliga 

gränsen för den planerade avstyckningen med närmare fem meter (se figur 5). Detta innebär att området för 

avstyckning blev 40x35 meter stort och att de båda ugnarna för järnframställning finns kvar inom fornläm-

ningsområdet. 

Med anledning av undersökningsresultatet anser Göra Arkeologi att det inte finns skäl för ytterligare arkeolo-

giska undersökningar inför den planerade avstyckningen. 

Inga avvikelser från undersökningsplanen förekom.  

Figur 6. Fotot från sydöst som visar några av de grävda schakten. Foto: Mats Hellgren. 
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Källförteckning 

• Fornsök. www.raa.se 

 

• Lantmäteriet, Historiska kartor. www.lantmateriet.se 

   Lantmäteristyrelsens arkiv: 

   Algutstorp socken  Hägrunga nr 1-7  storskifte på inägor 1795 

 

   Rikets allmänna kartverks arkiv:  

   Vårgårda J112-33-4 

 

• Informationskartan Västra Götalands län. www.lansstyrelsen.se 

   Ekonomisk karta 1970-tal 

 

• Ortnamnen i Älvsborgs län. Del VIII Kullings härad. Uppsala 1913. 

 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsen diarienummer: 431-2935-2022 

Göta Arkeologi projektnummer: 2209 

Kommun: Vårgårda 

Socken: Algutstorp 

Fastighet: Hägrunga 12:1 

Lämningsnummer: L1966:1421 

Fältarbete datum: 2022-02-16 

Fältarbete personal: Mats Hellgren, Simon Karlsson 
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Bilagor 
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

ID Längd x Bredd m Matjordsdjup m Alvmaterial 

S1046 12x1,5 0,36 Sand 

S1109 27x1,5 0,32-0,36 Sand 

S1135 30x1,5 0,32 Sand 

S1167 25x1,5 0,34 Sand 

S1180 15x1,5 0,32 Sand 

S1196 6x1,5 0,3 Sand 

S1206 5x1,5 0,34 Sand 

S1217 3,5x3,5 0,34 Sand 

S1262 26x1,5 0,,34 Sand 
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Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar 
ID Typ Beskrivning Längd m Bredd m Djup m Form Prov Ritning Kommentar 

A1000 Stolphål Ljus gråbrun sand med kolstänk 0,4 0,36  Oval    
A1008 Stolphål Sotig gråbrun sand med kolstänk 0,3 0,28  Oval    
A1016 Stolphål Gråbrun sand med kolstänk 0,36 0,32  Oval    
A1023 Ugn Sotig sand med slagg, kolstänk 

och bränd lera 
0,48 0,44  Oval Kol   

A1031 Utgår        Matjord 

A1039 Utgår  0,5 0,36     Matjord 

A1053 Stolphål Gråbrun grusig sand 0,25 0,25  Rund    
A1062 Stolphål Gråbrun grusig sand 0,66 0,38  Oregelbun-   Osäker anläggning 

A1071 Stolphål Gråbrun sand 0,48 0,42  Oval    
A1078 Stolphål Gråbrun sand  0,5 0,4  Oval   Osäker anläggning 

A1087 Utgår        Matjord 

A1093 Utgår        Recent dike 

A1102 Utgår        Matjord 

A1127 Stolphål Gråbrun sand 0,34 0,24  Oval   Osäker anläggning 

A1150 Stolphål Gråbrun sand med kolstänk 0,28 0,26 0,16 Oval  X  

A1160 Stolphål Gråbrun sand 0,32 0,28  Oval   Osäker anläggning 

A1188 Stolphål Gråbrun sand med kolstänk 0,36 0,36 0,12 Rund  X  

A1210 Ugn Sotig sand med slagg, kolstänk 
och bränd lera 

0,52 0,46 0,08  Kol X Anläggningen fortsät-
ter in i schaktvägg mot 

A1224 Stolphål Gråbrun sand med kolstänk och 
en sten, 0,1 m stor 

0,48 0,42 0,14 Oval  X  

A1233 Stolphål Gråbrun sand med kolstänk 0,42 0,4 0,13 Oval  X  

A1243 Stolphål Gråbrun sand med kolstänk 0,42 0,38 0,12 Oval  X  

A1252 Härd Sotig sand med mindre kolbitar 
och enstaka skörbrända stenar, 
0,15-0,2 m stora 

0,54 0,54 0,18 Rund Kol X  
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Bilaga 3. Anläggningsritningar 
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Bilaga 4. Vedartsanalys 
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Bilaga 5. 14C-analys 
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