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Figur 1. Utdrag ur ESRI, National Geographic World 
Map över Västra Götalands län med platsen för undersök
ningen markerad.

-
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Figur 2. Utdrag ur Esri, Open Street Map över de södra 
delarna av Västra Götalands län med utredningsområdet 
markerat.
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Figur 3. Översiktskarta med undersökningsområdet mar
kerat. På kartan syns också kända fornlämningar i det 
kringliggande landskapet.

-
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Figur 4. Foto som visar en del av växtligheten inom undersökningsområdet. Foto : Mats Hellgren.

Sammanfattning 
Kulturmiljö, förvaltningen för kulturutveckling inom 
Västra Götalandsregionen har genomfört en arkeolo
gisk utredning i enlighet med beslut från länsstyrelsen 
i Västra Götalands län, diarienummer 431-35367-2019. 

-

Efter okulär besiktning av undersökningsområ
det grävdes sexton sökschakt inom topografiskt sett 
fördelaktiga lägen. Eftersom inget av arkeologiskt värde 
påträffades anser Förvaltningen för kulturutveckling 
inom Västra Götalandsregionen att inga ytterligare 
arkeologiska eller antikvariska åtgärder är nödvändiga.

-

Bakgrund 
Med anledning av planerad nybyggnation inom fast
igheten Dergården 1 :29 m.  fl. i Lerums kommun har 
Kulturmiljö, förvaltningen för kulturutveckling utfört 
en arkeologisk utredning. 

-

Undersökningen ägde rum den 18 och 24 juni 2020. 
Arkeologisk personal utgjordes av Mats Hellgren och 
Johanna Lega båda anställda vid Förvaltningen för kul
turutveckling.

-

Landskap och fornlämningar 
Det aktuella området var drygt 10 hektar stort och ut
gjordes av kuperad skogsmark med förekomst av myr
markspartier och berg i dagen. Den geologiska under
grunden utgjordes huvudsakligen av berg eller mo
ränbunden berg. Området avgränsas mot norr av en 
grusväg och av bebyggelse mot de andra väderstrecken.

-
-
-
-

Det finns inga kända fornlämningar inom undersök-

ningsområdet. Fornlämningsbilden i undersöknings
områdets närhet är förhållandevis sparsam. De närmast 
kända lämningarna utgörs huvudsakligen av vägmärken 
och av lösfynd ( se figur 3 ).

-

Syfte och metod 
Syftet med undersökningen var att undersöka om okän
da fornlämningar fanns på inom undersökningsområdet. 

-

Innan fältarbetet påbörjades gjordes en genomgång 
av det historiska arkivmaterialet där bland annat äldre 
kartmaterial studerades. 

Fältarbetet bestod av en okulär besiktning samt gräv
ning av sökschakt med grävmaskin utrustad med plan
skopa. Samtliga schakt mättes in med hjälp av GPS med 
RTK-korrektion och efterbearbetades i programvaran 
ArcGis. Fältdokumentationen gjordes med hjälp av 
mjukvaran Arkeo på en ritplatta. 

-
-

Arkiv- och kartstudier 
Det historiska kartmaterialet visar att undersökningsom
rådet har nyttjats som utmark som i slutet av 1800-talet 
tillhörde Dergården och Hallegården i Lerum socken. 
En ekonomisk karta från 1962 visar att det i södra delen 
av området fanns en avstyckad tomt med en byggnad. 

-

Genomförande och resultat 
Efter okulär besiktning av området grävdes sexton schakt 
inom topografiskt sett fördelaktiga områden vilka totalt 
omfattade 139 kvadratmeter. Inga spår av äldre mänsklig 
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aktivitet påträffades i samband med undersökningen. 
Fullständiga schaktsbeskrivningar återfinns i bilaga 1.

Figur 5. Utsnitt av häradskartan från slutet av 1800-talet. © Lantmäteriet.

Inom en avstyckad tomt ( Dergården 1 :114 ) i södra 
delen av undersökningsområdet fanns två husgrunder. 
Den mindre grunden var 2   ×   5 meter stor, ställvis be
stående av två lager kallmurade stenar, och upp till 0,4 
meter högt. Att döma av husets storlek har det förmod
ligen fungerat som en ekonomibyggnad. Den större hus
grunden som var 6   ×   7,5 meter stor, bestående av flera 
lager kallmurade stenar ( på sina ställen cementerade ), 
och upp mot 0,8 meter hög, var anlagd på en mindre 
förhöjning. Innanför grunden fanns rikliga rester av te
gel och glas och i västra delen fanns lämningar efter ett 
murat spisröse. Nedanför den stora husgrunden fanns 
flera låga stenmurar som delvis inramade tomten. En 

-

-
-

-

ekonomisk karta från 1962 visar att det stod ett hus 
på platsen för den påträffade större husgrunden. Att 
döma av handlingar från lantmäteriet samt fynd har 
huset bedömts vara från omkring 1940. Det är okänt 
när huset övergavs men förmodligen skedde det i slu
tet av 1900-talet. 

-

Slutsats och åtgärdsförslag 
Med anledning av att inga lämningar av arkeologiskt 
intresse kunde erfaras anser Kulturmiljö, förvaltningen 
för kulturutveckling att det inte är nödvändigt med yt
terligare arkeologiska insatser. 

-

Inga avvikelser i förhållande till undersökningspla
nen skedde.

-
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Figur 6. Foto som visar tegelförekomst och murade stenar inom området för den större husgrunden. Foto : Mats Hellgren

Litteratur 
Otryckta källor 
Fornreg. Riksantikvarieämbetets registerverktyg för 
information om arkeologiska lämningar och uppdrag 
( tidigare FMIS )

Jordartskartan, Sveriges geologiska undersökning ( SGU )

Kartmaterial 
Lantmäteriets digitala kartor

Lantmäteriet 1890–1897, Häradsekonomiska kartan, 
Näs J112-33-17

Lantmäterimyndigheternas arkiv : Dergården, Laga 
skifte, 1909, 15-LEJ-28
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Figur 7. Resultatkarta som visar undersökningsområdet, 
grävda schakt och de två husgrunderna
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Tekniska och administrativa uppgifter 
Lst dnr : 431-35367-2019
KU dnr : 2020-01486
KU pnr : 14270

Län :  Västra Götalands län 
Kommun : Lerum
Socken : Lerum
Fastighet :  Dergården 1 :29, 1 :2, 1 :114, Hallegården 1 :43
Läge : N 6407833, E 337611
Koordinatsystem : SWEREF 99 TM

Uppdragsgivare :  Lerums Kommun
Ansvarig institution : Kulturmiljö, förvaltningen för kulturutveckling
Fältpersonal :   Mats Hellgren, Johanna Lega
Fältarbetstid :  24 timmar

Arkiv : Handlingar förvaras digitalt hos Förvaltningen för 
kulturutvecklings diarium

Fynd :     Inga fynd tillvaratogs
Rapporten inns tillgänglig på :  https ://app.raa.se/oppnadata/forndok

Förvaltningen för kulturutveckling bildades 1 januari 2020 och är  
en  sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet.

https://app.raa.se/oppnadata/forndok
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Bilagor 
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar

ID Längd   ×   bredd, m Matjordsdjup, m Alvmaterial

S1000 6×2,6 0,05 Berg, Sand

S1004 4×3 0,05 Sand

S1008 6×3 0,06 Berg, Sand

S1012 4×2 0,06 Sand

S1016 5×2 0,06 Sand

S1020 4×2 0,06 Sand

S1024 4×2 0,06 Sand

S1028 4×2 0,1 Sand

S1032 3×2 0,08 Sand

S1036 3×2 0,08 Sand

S1040 4×3 0,08 Sand

S1048 3×2 0,06 Sand

S1052 2×2 0,08 Sand, Silt

S1062 5×2 0,1 Sand

S1066 4×2 0,08 Sand

S1070 4×2 0,1 Sand
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