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Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdets läge markerat med lila.



Sammanfattning
Picea Kulturarv har i januari 2023 utfört en arkeologisk utredning inför plane-
rad utökning av en bergtäkt i Hästeryd, Alingsås kommun. Utredningens syfte 
var att avgöra om det fanns fornlämningar i området som skulle beröras av det 
planerade arbetsföretaget. Utredningsområdet, som bestod av tre delområden 
i anslutning till den befintliga täkten, utgjordes av kuperad skogsmark. Histo-
riska kartor visar att området utgjort skogsmark även tidigare. Inga fornläm-
ningar påträffades i utredningsområdet. En stengärdesgård som observerades 
registrerades inte då den markerar en befintlig fastighetsgräns.
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Figur 2. Utredningsområdet och dess omgivning med närliggande lämningar markerade.
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Inledning
Bakgrund och syfte
I januari 2022 har Pica kulturarv utfört en ar-
keologisk utredning i Hästeryd utanför Alings-
ås (figur 1), på uppdrag av Länsstyrelsen i Väst-
ra Götalands län. Utredningen föranleds av att 
Swerock AB ansökt om tillstånd för utökad 
bergtäkt samt återvinning på platsen. Syftet 
med den arkeologiska utredningen var att ta 
reda på om fornlämningar berörs av det plan-
erade arbetsföretaget, samt att preliminärt av-
gränsa eventuella nyupptäckta fornlämningar.

Utredningsområdet
Utredningsområdet var uppdelat på tre ytor 
om sammanlagt ca 103 000 m2 och bestod till 
större delen av lätt kuperad skogsmark (figur 
2). Den minsta av de tre ytorna låg mellan två 
ytor i den aktiva bergtäkten och bestod av en 

mycket brant, blockig och stenbunden öst-
sluttning. Utredningsområdet ligger på höjder 
mellan 80–130 meter över havet och torrlades 
snart efter det att inlandsisen dragit sig tillbaka 
för omkring 13 000 år sedan.

Känd fornlämningsbild
Området angränsar i sydöst till ett riksintresse-
område för kulturmiljö, Hemsjö-Ingared (P35). 
Riksintresset består av kulturlandskapet mellan 
sjöarna Sävelången och Stora Färgen, en upp-
odlad lerdal som varit bebodd under mycket 
lång tid, med kända lämningar från stenåldern 
och framåt (figur 3). Genom riks intresset, samt 
i anslutning till bergtäktens verksamhetsom-
råde, går både den moderna väg E20 och den 
gamla Kungsvägen (L1966:3925). Den gamla 
vägmiljön och dess koppling till fornlämning-
ar och bebyggelse är ett viktigt uttryck för riks-
intresset.

Figur 3. Utsikt från bergtäktens södra del ned mot väg E20 och riksintresset Hemsjö-Ingared.
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I bergtäktens närområde finns bland annat 
förhistoriska gravar och ett antal fyndplatser 
registrerade i Kulturmiljöregistret. I Häste-
ryd har det gjorts flera stenåldersfynd, bland 
annat en flintdolk (SHM13357). Vid den gamla 
kungsvägen, 120 meter söder om utrednings-
området, finns ett känt offerkast (L1966:3377). 
Något längre österut ligger en hällkista i en 
stensättning (registrerad med två separata läm-
ningsnummer, L1966:3453/L1966:3454). För-
utom dessa lämningar finns ett mer koncentre-
rat område med fornlämningar något längre åt 
sydväst, bland annat rösen, stensättningar och 
fossil åkermark. Strax öster om den befintliga 
bergtäkten finns ett äldre gränsmärke i form av 
ett femstenarör (L1966:3919).

I samband med Skogsstyrelsens arbets-
marknadsprojekt Skog och Historia regist-
rerades två torvtäkter strax öster om utred-
ningsområdet (SoH22002/22010) samt en 
kallmurad stenkonstruktion omedelbart söder 
om områdets östra del (SoH28684). Projektet 
har också registrerat en backstuga något väster 
om utredningsområdet (SoH28675). Utöver 
detta har inga tidigare undersökningar genom-
förts i utredningsområdets omedelbara närhet.

Metod
Den arkeologiska utredningen inleddes med 
en kart- och arkivstudie, vilken inbegrep en 
genomgång av Kulturmiljöregistret, Historis-
ka museets samlingar, Lantmäteriets historiska 
kartor, strandlinjekartor från SGU och andra 
relevanta källor. Fyra historiska kartor över 
området rektifierades.

Hela utredningsområdet gicks därefter över 
till fots och inventerades då efter synliga läm-
ningar och potentiella lägen för ej synliga läm-
ningar (figur 4). Inga lämningar observerades 
dock och det blev inte aktuellt att göra några 
inmätningar. Beredskap fanns för utrednings-
grävning med provrutor, men inga potentiella 
boplatslägen påträffades.

Resultat
Arkiv- och kartstudier
Utredningsområdet har historiskt sett utgjort 
utmark till byarna Hästeryd och Lycke, beläg-
na drygt 200 meter öster, respektive 700 meter 
söder om infarten till bergtäkten. Hästeryd 
omnämns i flera medeltida källor, första gång-
en 1398, medan Lycke finns omnämnt första 
gången 1546 (Ortnamnsregistret). Med tanke 
på bygdens långa historia är det möjligt att 
båda byarna har äldre ursprung än så.

Det finns historiska kartor över båda byar-
na från såväl storskifte under tidigt 1800-tal, 
som laga skifte vid mitten av samma århund-
rade. Den Häradsekonomiska kartan över om-
rådet upprättades på 1890-talet. Kartmaterial-
et visar att alla tre delområden har utgjorts av 
skogsmark under historisk tid (figur 5, 6). Den 
södra delen av det östra delområdet ser dock 
ut att ha kunnat utgöra öppen mark på stor-
skifteskartorna, eventuellt betesmark. Vid laga 
skifte över Hästeryd, år 1856, gick flera mindre 
vägar genom området. Dessa finns i viss mån 
kvar som stigar och mindre körvägar (figur 4).

Figur 4. Inventering till fots inom utrednings-
området, som var beväxt med barrskog. På 
bilden syns en stig som även är markerad i laga 
skifteskartan.
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Figur 5. Utredningsområdet (markerat med lila) vid storskifte 1800/1801. Montage av två kartor, akt 
15-hee-75 och 15-hee-118, Lantmäterimyndigheternas arkiv.

Figur 6. Utredningsområdet (markerat med lila) vid laga skifte, vilket genomfördes 1856 i Hästeryd 
och 1862 i Lycke. Montage av två kartor, akt 15-hee-76 och 15-hee-119, Lantmäterimyndigheternas 
arkiv.
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Fältarbete 
I fält inventerades hela området av två arkeo-
loger avseende ovan mark synliga lämningar.  
Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoris-
ka lämningar påträffades, och inga ytor med 
möjliga boplatslägen kunde identifieras. En 
stengärdsgård från historisk tid påträffades 
längs med fastighetsgränsen mellan Hästeryd 
1:3 och Lycke 1:9 respektive Österbodarna 1:9 
(figur 7). Detta är också gränsen för det östra 
delområdet. Syftet med gärdesgården kan 
ha varit både att markera ägogränsen och att 
hägna in betesmarker för skogsbete. Det är 
möjligt att gärdesgården byggdes i samband 
med laga skifte, då den öst-väst-gående grän-
sen mellan Lycke 1:9 och Österbodarna 1:9, 
som också avgränsas med en gärdesgård, inte 
finns markerad i äldre kartor. Liknande sten-

gärdesgårdar som markerar en aktiv fastighets-
gräns registreras inte i Kulturmiljöregistret då 
de fortfarande fyller en funktion och därmed 
inte betraktas som varaktigt övergivna läm-
ningar.

Slutsats
Den arkeologiska utredningen i Hästeryd 
kunde inte påvisa några fornlämningar eller 
övriga kulturhistoriska lämningar inom utred-
ningsområdet. Den stengärdesgård som på-
träffades i en fastighetsgräns vittnar visserligen 
om områdets bruk under senare historisk tid 
men registreras enligt praxis inte i Kulturmiljö-
registret och omfattas inte av Kulturmiljöla-
gen. Gränsmarkeringar skyddas i stället enligt 
14 kap. 8 § brottsbalken.

Figur 6. Stengärdesgård som följer fastighetsgränsen mellan Hästeryd 1:3 och Lycke 1:9 respektive 
Österbodarna 1:9. Gärdesgården går längs kanten på den befintliga bergtäkten, då denna följer 
fastig hetsgränserna.
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Utvärdering
Utredningen har utförts i enlighet med un-
dersökningsplanen och utredningens syfte har 
därmed uppnåtts. Arbetet skulle enligt plane-
ringen ursprungligen utföras i december 2022, 
men fick skjutas upp på grund av väderförhåll-
anden. Detta gjorde att inventeringen utfördes 
under mer gynnsamma förhållanden, utan snö 
och is. Beredskap fanns för att utreda eventuel-
la boplatslägen med provrutor, men inga lämp-
liga lägen återfanns i området.

Källor
Historiska kartor
Hästeryd, storskifteskarta år 1800. Akt 15-hee-75, Lantmäterimyndigheternas arkiv.
Hästeryd, laga skifteskarta år 1856. Akt 15-hee-76, Lantmäterimyndigheternas arkiv.
Lycke, storskifteskarta år 1801. Akt 15-hee-118, Lantmäterimyndigheternas arkiv.
Lycke, laga skifteskarta år 1862. Akt 15-hee-119, Lantmäterimyndigheternas arkiv.

Övrigt
Ortnamnsregistret, Institutet för språk och folkminnen: https://ortnamnsregistret.isof.se/

Riksintressebeskrivningar, Riksantikvarieämbetet:
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riksintresse-for-kulturmiljovarden/riksintressebeskriv-

ningar/
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Administrativa uppgifter
Picea kulturarvs projekt: 2213 AU Hästeryd
Länsstyrelsebeslut dnr: 431-32443-2022
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2022-11-07
Uppdragsnummer Fornreg: 202300035
Uppdragstyp: Arkeologisk utredning
Företagare: Swerock AB
Lämningsnummer: -

Fältarbetstid: 2023-01-13
Projektledare: Amanda Jönsson
Övrig personal: Benjamin Grahn Danielson och Daniel Gunnarsson
Undersökningsområdets storlek: 103 000 m²
Belägenhet i SWEREF 99 TM: Norr 6417000 m, Öst 350600 m
Dokumentationsmaterial: Förvaras hos Picea kulturarv
Fynd: Inga fynd tillvaratogs

Län: Västra Götaland
Kommun: Alingsås
Landskap: Västergötland
Socken: Hemsjö
Fastighet: Österbodarna 1:9, Lycke 1:9 och Hästeryd 1:3






