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Sammanfattning

Vänersborgs kommun avser att bygga bostäder i 
enlighet med planprogram för Katrinedal Norra. 
Kulturlandskapet har därför fått i uppdrag av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län att utföra 
en arkeologisk utredning inom området. 
Utredningen omfattade även fastställande av 
antikvarisk status för RAÄ Frändefors 54:1, en 
eventuell väghållningssten.

Utredningen har bedrivits i form av kart- och 
arkivstudier, inventering och schaktning.

Strax öster om läget för torpet Djupedalen 
togs två sökschakt upp med grävmaskin. I schakt 
1 framkom fynd av rödgods, porslin, järnföre-
mål och enstaka kolbitar. Fynden har daterats 
till 1800-tal. Vid provstick med jordsond innan 
schaktning framkom enstaka kolbitar i detta 
parti. Schakt 2 var fyndtomt. Kart- och arkiv-
studier visar att Djupedalens gård och torpet 
Djupedalen båda varit belägna strax söder om 
utredningsområdet.

Som ett resultat av inventeringen har nio 
övriga kulturhistoriska lämningar registrerats 
i FMIS. De utgörs av ett (osäkert) gränsmärke, 
sex små stenbrott (granit), samt två färdvägar i 
form av vägbankar.

Samtliga stenbrott (KUL nr 1809:2-7) är 
belägna i områdets norra del, och är alla av små-
skalig karaktär. Märken efter rundkil, bredkil 
och borrhål kan ses, liksom skrotsten. Enligt en 
informant är det möjligt att stenen från sten-
brotten användes vid byggandet av den närlig-
gande viadukten över järnvägen. Denna kom till 
1932 som beredskapsarbete.

Färdvägen KUL nr 1809:10 utgörs troligen 
av en del av en äldre väg till torpet Djupedalen. 
Färdvägen KUL nr 1809:11 utgörs av del av den 

äldre landsvägen (Kungsvägen), belagd på kar-
tor från 1600-talets mitt, vilken utgjorde riksväg 
45 fram till cirka 1930.

Avseende Frändefors 54:1, den eventuella väg-
hållningsstenen, har utredningen inte lyckats 
komma fram till något definitivt resultat. Det 
går inte att utifrån en kartstudie påvisa att Frän-
defors 54:1 är en väghållningssten, men det går 
heller inte att säga att den inte är det. Antikva-
risk status har ändrats till övrig kulturhistorisk 
lämning.

Kulturlandskapet gör bedömningen att inga 
ytterligare antikvariska åtgärder behövs inom 
utredningsområdet. Hänsyn föreslås dock visas 
övriga kulturhistoriska lämningar (stenbrott 
och vägsträckningar) genom att inkorporera 
samtliga eller ett urval i detaljplaneringen.

Det vore önskvärt om den vägsträckning som 
utgörs av den så kallade Kungsvägen kan skyd-
das eller sparas på något sätt i framtida planar-
bete.

För fornlämningar gäller att de förutom själva 
lämningen även omges av ett så kallat fornläm-
ningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av 
ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art 
och betydelse. Fornlämningsområdets storlek 
avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kul-
turmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens 
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid 
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. 
Ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas till 
länsstyrelsen.

Djupedalen 2:1, Frändefors socken,  
Vänersborgs kommun, Västra Götalands län 
Arkeologisk utredning
Stenbrott och vägsträckor från historisk tid
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Illustration 1. Kartan visar utredningsområdets belägenhet i förhållande till Vänersborg. © Lantmäteriet.



7

Inledning
Syfte
Vänersborgs kommun avser att bygga bostäder i 
enlighet med planprogram för Katrinedal Norra, 
delområde B och C, illustration 1. Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län har bedömt att en arkeologisk 
utredning därför behövs för att ta reda på om någon 
okänd fornlämning berörs av aktuellt arbetsföretag.

För framkomna lämningar ska antikvarisk 
status fastställts. Utredningen omfattar även 
fastställande av antikvarisk status för RAÄ Frän-
defors 54:1, en eventuell väghållningssten. För 
lämningar som kan ha tillkommit i anslutning 
till tidsgränsen 1850 ska grund för antagandet 
om tid för tillkomst redovisas.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget nordväst om 
Vänersborg och utgörs i huvudsak av kuperad 
skogsmark, illustration 1. Strax öster om 
utredningsområdet ligger en motions-anläggning 
och området genomkorsas av många stigar. 
Utredningsområdet är beläget i den skogsmark 
som benämnts Stadsskogen, sedan marken 
övergick i Vänersborg stads ägo på 1600-talet.1

Inom utredningsområdet är Frändefors 54:1 
belägen. Denna utgörs av en väghållningssten, 
bedömd som bevakningsobjekt. Att döma av 
historiskt kartmaterial kan delar av Djupedalens 
gård vara belägen inom utredningsområdet. Det 
bedömdes också som tänkbart att det kunde fin-
nas lämningar efter lägenhetsbebyggelse inom 
utredningsområdet.

Det är relativt glest med registrerade fornläm-
ningar i närområdet. Strax öster om utrednings-
området är Frändefors 55:1 (stenbro) och 394:1 (bo-
plats) belägna , se illustration 4. I skogsmarkerna 
norr om utredningsområdet – i en miljö som är 
ganska lik den inom utredningsområdet – utgörs 
registrerade lämningar främst av gravar i form av 
stensättningar, fyndplatser för olika typer av sten- 
och flintyxor, lägenhetsbebyggelser, vägmärken 
samt fossil åkermark i form av enstaka eller flera 
röjningsrösen.2

1 Grane 1985

2 FMIS. Swedberg mfl 2017.

Tidigare undersökningar
Inga tidigare arkeologiska undersökningar har 
utförts inom utredningsområdet.

Kulturlandskapet utförde en arkeologisk ut-
redning steg 1 strax norr om området 2017. Ut-
redningsområdet sträckte sig längs med nuva-
rande väg E45 från norra änden av nu aktuellt 
utredningsområde upp till Frändefors.3

Metod
Inför fältarbetet gjordes en historisk kartanalys 
för att möjliggöra identifiering av inom området 
eventuellt belägna lägenhetsbebyggelser samt 
läget för Djupedalens gård. Denna analys 
utfördes av Oscar Jacobsson.

Området inventerades i syfte att identifiera 
eventuella kulturhistoriska lämningar, fornläm-
ningar och miljöer. Även möjliga boplatsytor 
eftersöktes. I ett sista steg utfördes begränsad 
schaktning i anslutning till Djupedalen 2:3. Kul-
turhistoriska lämningar, miljöer och grävenhe-
ter mättes in med RTK-GPS, beskrevs och foto-
graferades. Lagerföljden i schakt dokumentera-
des med beskrivning och fotografi. Framkomna 
fynd har beskrivits utifrån iakttagen kontext. 
Arbetet dokumenterades löpande genom foto-
grafering. Fältarbetet utfördes av Annika Öst-
lund och Fredrik Lundgren.

Kart- och arkivstudier i syfte att fastställa 
antikvarisk status för Frändefors 54:1 har utförts 
av Anton Larsson.

Fyndgenomgång har utförts av Tom Wenn-
berg, Göteborgs stadsmuseum.

3 Swedberg mfl 2017
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Utredningsresultat
Kartanalys
Djupedalens gård framgår av karta redan 1661, 
men gårdens exakta läge är något oklart utifrån 
tillgängligt kartmaterial.4 Torpet Djupedalen bör 
ha varit beläget där dagens villa (Djupedalen 2:3) 
ligger.5 Även gården kan ha legat här eller något 
åt väster. Både läget för torpet och gårdsläget 
bör därmed ha varit belägna precis söder om 

4 Lantmäteriet 1661, Lantmäteriet 1699

5 Lantmäteriet 1841, Lantmäteriet 1856, Lantmäteriet 1895

utredningsområdet, illustration 2 och 3.
Generalstabskartan var svår att rektifiera, 

men eventuellt bedömdes något eller några av 
de på kartan redovisade torpen ligga innanför 
utredningsområdet.6 Dessa områden invente-
rades särskilt, men inga lämningar efter bebyg-
gelse eller odling kunde iakttas.

Lämningar
Som ett resultat av inventeringen har nio övriga 
kulturhistoriska lämningar registrerats i FMIS. 

6 Lantmäteriet 1841

Illustration 2. Geometrisk avmätning från 1661, detalj. Djupedalens gård är markerad med ett hus, men anges som öde. Källa Lantmäteriet.
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Illustration 3. Kartan från 1856 har rektifierats och utredningsområdet har lagts in. De tre byggnader som är utritade vid torpet Dju-
pedalen har markerats med rött. Källa Lantmäteriet.
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Illustration 4. Kartan redovisar resultaten från utredningen, både inmätta lämningar och upptagna schakt. Även de i FMIS 
tidigare registrerade lämningarna har markerats.
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De utgörs av ett (osäkert) gränsmärke, sex små 
stenbrott (granit), samt två färdvägar i form av 
vägbankar, illustration 4.   

Samtliga stenbrott (KUL nr 1809:2-7) är beläg-
na i områdets norra del, och de är alla av småska-
lig karaktär, illustration 5. Märken efter rundkil, 
bredkil och borrhål kan ses, liksom skrotsten.

Färdvägen KUL nr 1809:10 utgörs troligen 
av en del av en äldre väg till torpet Djupedalen, 
möjligen även till gården Djupedalen, illustration 
6. Färdvägen KUL nr 1809:11 utgörs av den äldre 
landsvägen, Kungsvägen kallad, vilken utgjorde 
riksväg 45 fram till cirka 1930, se illustration 11 och 
12. Området genomkorsas av ytterligare ett antal 
övergivna vägar av olika ålder och syfte, vilka ej 
bedömts som kulturhistoriska lämningar.

Gränsmärket (KUL nr 1809:1) är något osä-
kert, illustration 7. Inga ägogränser finns i detta 
område på några historiska kartor, vilket kan 
betyda att märket har hög ålder, eller att det inte 
är något gränsmärke.

En mer detaljerad beskrivning av lämning-
arna finns i Bilaga 1. Av bilagan framgår även er-
hållna RAÄ-nummer för lämningarna.

Schakt
Strax öster om läget för torpet Djupedalen togs 
två sökschakt upp med grävmaskin i kuperad 
terräng mellan uppstickande berg, illustration 
8, 9 och 15. I schakt 1 framkom fynd av rödgods, 
porslin, järnföremål och enstaka kolbitar. Fynden 
har daterats till 1800-tal. De stenar som framkom 
bedöms vara naturliga och ej ingående i någon 

Illustration 5. Stenbrott, KUL nr 3, med kvarliggande block och 
märken efter rundkil. Foto mot väster.

Illustration 6. På kartan från 1895 är vägen till torpet Djupeda-
len utritad. Källa Lantmäteriet. 
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Illustration 7 (vänster). Fredrik dokumenterar gränsmärket, KUL nr 1. Foto mot nordost. Illustration 8 (höger). Schakt 1. Stenen ligger 
endast i ungefärligt ursprungligt läge. I bakgrunden syns Djupedalen 2:3. Foto mot sydväst. 

Illustration 9. Läget för schakt 2 med riksvägen från 1930-talet i bakgrunden. Foto mot sydost. 
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Illustration 10. Skärvor av rödgods som framkom i schakt 1.

Illustration 11. Fredrik jämför beskrivningen av RAÄ Frändefors 54 i FMIS med hur den ser ut idag. Gamla riksväg 45, eller Kungs-
vägen, är asfalterad i detta parti. Foto mot nordost. 
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byggnadsstruktur. Vid provstick med jordsond 
innan schaktning framkom enstaka kolbitar 
i detta parti. I schakt 2 framkom inget som 
bedömdes vara kulturpåverkat. En mer detaljerad 
beskrivning av schakten framgår av Bilaga 2.

Anläggningar
Inga anläggningar framkom vid schaktningen.

Fynd
I schakt 1 framkom fynd av rödgods, porslin, 
järnföremål och kolbitar, illustration 10. Fynden 
har daterats till 1800-tal. Fyndgenomgång 
har utförts av Tom Wennberg, Göteborgs 
stadsmuseum.7

Fynden togs in för att möjliggöra en mer nog-
grann datering, men har därefter kasserats.

Analysresultat
Några naturvetenskapliga analyser har inte 
utförts. Fastställande av fornlämningsstatus har 
skett utifrån antikvarisk bedömning.

7 Tom Wennberg muntligen 2018-05-24
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Tolkning
Tolkning och antikvarisk bedömning
Djupedalens gård och torpet Djupedalen
Djupedalens gård omnämns första gången i 
Jordeboken 1621 som kronotomt, senare överfört 
till hemman 1/8 mantal. Namnet kommer från 
den djupa dalgång som mynnar ut i Vänern 
här.8 Sedan Vänersborg fått stadsprivilegier 
1644, befalldes landshövdingen att göra upp 
med skattebönderna på hemmanen Djupedalen 
och Hunnegården om ersättning för att donera 
dessa till staden Vänersborg.9 Djupedalen blev 
enligt Grane avlyst och ödelagt till mulbete 
åt Vänersborgs borgare 1657.10 Skötselplanen 
för Dalbobergens natureservat citerar källan 
”Gyberg 1865”. Enligt denne inlöstes Djupedalen 
efter överenskommelse mellan dåvarande ägare 
och staden år 1660.11

Hemmanet Djupedalen kan – enligt kartor 
från 1660-talet 12 som är svåra att rektifiera (se 
illustration 2) – ha legat cirka 50 meter väster om 
det moderna huset (Djupedalen 2:3), i princip 
under vägen till motionsområdet. Torpet Dju-
pedalen låg under 1800-talets mitt på samma 
ställe som nuvarande hus (Djupedalen 2:3), se 
illustration 3. Två ytterligare byggnader syns på 
kartan från 185613, varav den närmast norr om 
det södra huset troligen ligger under vägen till 
motionsanläggningen. Enligt en tidigare ägare 
till villan upptäcktes en brunn vid bygget av vä-
gen14, men om denna tillhört gården eller torpet 
får väl sägas vara osagt. Det äldre gårdsläget för 
Djupedalen har hur som helst sannolikt legat på 
eller i nära anslutning till det yngre torpet. När 
torpet Djupedalen byggdes är däremot oklart. 
De fynd av 1800-talskaraktär som framkom vid 
schaktningen hör definitivt till torpet.

8 Grane 1985 och däri anförda källor

9 Christer Zetterberg e-post 2018-05-15

10 Grane 1985

11 Anton Larsson, se Bilaga 3 och däri anförda källor

12 Lantmäteriet 1661, Lantmäteriet 1699

13 Lantmäteriet 1856

14 Christer Zetterberg e-post 2018-05-16

Någon gårdstomt eller lägenhetsbebyggelse 
registreras inte inom ramen för denna utred-
ning, då läget eller lägena för gården respektive 
torpet ligger utanför utredningsområdet. Däre-
mot registreras del av äldre väg till Djupedalen 
(KUL nr 1809:10) som övrig kulturhistorisk läm-
ning.

Läs mer om Djupedalens gård i Bilaga 3.

Stora landsvägen mellan Vänersborg och Åmål – 
Riksväg 45 - Kungsvägen
Stora landsvägen sedan gammalt från 
Vänersborg och norrut passerar den sydöstra 
delen av utredningsområdet. På den sträcka där 
den passerar Frändefors 54:1 håller den långsamt 
(just denna sträcka är asfalterad) på att växa igen, 
illustration 11. Kungsvägen utgjorde riksväg fram 
till cirka 1930, då en delvis nyare vägsträckning 
öppnades, se illustration 7, illustration 12, 
Frändefors 55:1, bron över Djupedalsbäcken 
belägen strax sydost om utredningsområdet, 
byggdes runt 1760.15

De delar av före detta riksväg 45 som löper 
inom utredningsområdet – KUL nr 1809:11 – är 
inte längre i bruk, och registreras som övrig 
kulturhistorisk lämning. Kungsvägen har sin 
vidare sträckning både söder och norr om utred-
ningsområdet, men rapporteras inte till FMIS 
då dessa delar av sträckningen inte är utredda, 
och eftersom de ännu är i bruk.

RAÄ Frändefors 54:1
I FMIS finns följande beskrivning: 
”Väghållningssten ?, 0,7 m h, 0,6 m br och 0,17 
m dj. Svagt avrundad ovandel, med plan sida åt 
V och mot en gammal väg.”16 Stenen saknar helt 
inskriptioner. Se också illustration 11.

Samtliga äldre kartor visar att Frändefors 
54:1 ligger längs den allra äldsta sträckningen 
av landsvägen från Vänersborg och norrut.17 
Denna del av landsvägen var i bruk till cirka 
1930, då en nyare väg stod klar.

De södra Dalbobergen, där Frändefors 54:1 
är belägen, tillföll (som beskrivs ovan samt ut-

15 Christer Zetterberg e-post 2018-05-16, 2018-05-17

16 FMIS

17 För källor, se Bilaga 3
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Illustration 12. Ett försök till sammanfattning av en del av de vägar som genomkorsar utredningsområdet. Äldst är den 
ursprungliga riksvägen som är markerad på kartor från 1600-talet. Den blåmarkerade är vägen till Djupedalen som den 
framgår på karta från 1895. Den gröna sträckningen stod klar i början av 1930-talet och ersatte då Kungsvägen i detta 
parti. Den gulmarkerade framgår av ekonomiska kartan från 1963 (Vänersborg respektive Öxnered), och ledde till Katri-
nedal. Nu är den en del av motionsstigarna i området.
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förligare i Bilaga 3) stadens borgare runt 1660, 
och brukades till djurbete och skogshuggning. 
Området har alltså inte ingått i det traditionella 
agrara landskapet, utan ett delvis urbant sådant. 
I den del av Frändefors där landsvägen passerar 
igenom Dalbobergen har inga gränsmarkering-
ar behövts längs vägen eftersom inga gränser 
funnits att markera, och inga skiften har utförts. 
Detta gör att frågor uppstår kring hur väghåll-
ningen sköttes i området, och om Frändefors 
54:1 verkligen är en väghållningssten.18 Mellan 
Djupedalen och Dissingtakan ska Nordals hä-
rad ha haft ansvar för vägunderhåll sedan bör-
jan av 1600-talet. Under 1700-talet gjordes en ny 
vägindelning, där sträcka nr 1 ska ha utgjorts 
av ”Stora landsvägen från Djupedalens bro till 
Brunnshults grind i Nordal”.19 Ingen av dessa in-
delningar förklarar Frändefors 54:1, om inte de 
längre sträckorna delats in i kortare delsträckor 
av de härader, socknar eller hemman som haft 
ansvar för underhållet.

Rent hypotetiskt går det inte att utesluta att 
stenen skulle vara äldre än mitten av 1600-talet 
och reflektera tiden då området var skattejord, 
men detta verkar osannolikt. Det går samman-
fattningsvis inte att utifrån en kartstudie påvisa 
att Frändefors 54:1 är en verklig väghållnings-
sten. Däremot går det heller inte att säga att den 
inte är det.20 Läs mer i Bilaga 3.

Antikvarisk status har ändrats till övrig kul-
turhistorisk lämning.

Övriga lämningar inom området
Enligt en informant är det möjligt att stenen 
från stenbrotten kommit till användning 
vid byggandet av den närliggande viadukten 
över järnvägen. Denna kom till 1932 som 
beredskapsarbete. Sten från Blåsut och 
Dalbobergen (söder respektive öster om 
utredningsområdet) var känd för sin hårdhet; 
de flesta hus i Vänersborg ska vara grundlagda 
med sten från bergen som gränsar till nuvarande 
Folkets park.21 Stenbrotten (KUL nr 1809:2-7) 

18 Anton Larsson, se Bilaga 3

19 Grane 1985

20 Anton Larsson, se Bilaga 3

21 Christer Zetterberg e-post 2018-05-17

bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar.
Gränsmärket (KUL nr 1809:1) bedöms som 

övrig kulturhistorisk lämning.

Värdering av måluppfyllelsen
Syftet med utredningen var att fastställa om 
några okända fornlämningar fanns inom ytan, 
samt fastslå dessa lämningars antikvarisk status. 
Vidare skulle även antikvarisk status för RAÄ 
Frändefors 54:1 fastställas. I Kulturlandskapets 
kvalitetssäkringsarbete ingår (bland annat) 
såväl säkring av fältdokumentation som 
god kommunikation med beställare och 
uppdragsgivare. Kulturlandskapet gör 
bedömningen att alla dessa mål uppnåtts så 
här långt vid denna utredning, förutom de 
frågetecken som kvarstår kring Frändefors 54.

Förslag på ytterligare åtgärder
Kulturlandskapet gör bedömningen att inga 
ytterligare antikvariska åtgärder behövs inom 
utredningsområdet.

Det område där stenbrotten framkom är 
begränsat till den norra delen av området. För-
slagsvis kan samtliga eller ett urval stenbrott 
tillåtas ligga kvar inom detaljplaneområdet, för-
slagsvis inom grönytor.

Det vore önskvärt om den vägsträckning som 
utgörs av den så kallade Kungsvägen kan skyd-
das eller sparas på något sätt i framtida planar-
bete. Även de många övriga vägsträckningarna i 
området kan förslagsvis integreras i planering-
en av bebyggelse och vägar.

För fornlämningar gäller att de förutom själ-
va lämningen även omges av ett så kallat forn-
lämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs 
av ett så stort område på marken (eller sjöbott-
nen) som behövs för att bevara fornlämningen 
och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till 
dess art och betydelse. Fornlämningsområdets 
storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kul-
turmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens 
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid 
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. 
Ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas till 
länsstyrelsen.
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Bilaga 1 - Lämningar

KUL nr Typ Orientering AntalSkadestatus

1809 1 651 Gränsmärke - 0,7 0,4 0,25 1 Oskadad

1809 2 652 Brott/täkt Brottyta mot SV 5 - 0,8 1 Oskadad

1809 3 653 Brott/täkt Brottyta mot O 2 1,7 1,6 1 Oskadad

1809 4 655 Brott/täkt Brottyta mot O 0,8 - 0,8 1 Oskadad

1809 5 654 Brott/täkt Brottyta mot O 7 6 1,3 1 Oskadad

1809 6 656 Brott/täkt Brottyta mot V 2 - 1 1 Oskadad

1809 7 657 Brott/täkt Brottyta mot O 0,8 - 1 1 Oskadad

1809 10 658 Färdväg V-O 48 3,1 0,3 1 Oskadad

1809 11 659 Färdväg I stort sett S-N 490 >5 >0,2 2 Skadad

Projekt 
nr

RAÄ nr 
Frändefors

Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Djup / 
höjd (m)

Illustration 13. Gränsmärket, KUL nr 1. Foto mot norr. 
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Beskrivning Antikvarisk bedömning

Eventuellt gränsmärke bestående av 3 stenar, 0,25-0,5 m stora. Ytterligare 1 sten strax N om. 
Belägen på bar häll nära krön i hällmarkstallskog. Ej beväxt.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Granit. Rundkil, ganska grov. Uttag i 1 nivå.  (Längd = själva brottytan.) Belägen i sluttning i 
skog. Trädbevuxen.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Granit. Uttag i 1 nivå. 2 kvarliggande block/skivor. Samma rundkil som nr 2. (Längd = själva 
brottytan. Bredd inkl block.)  Belägen i sluttning i skog. Beväxt med ris.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Granit. Mycket litet uttag, 1 nivå, bredkil.  (Längd = själva brottytan.)  Belägen i sluttning i 
skog. Trädbevuxen.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Granit. 2 brottytor, en större i V och en mindre i O. Uttag 1 nivå. Borrhål, bredkil, horisontellt 
borrhål. Skrotsten.  (Längd = själva brottytan (avser den större ytan i V). Bredd inkl skrotsten.) 
Belägen i krönläge i skog. Beväxt med ris.
6-10 m N om finns ytterligare 1 brottyta, med 1 märke efter bredkil samt skrotsten.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Granit. Uttag i 1 nivå. Borrhål.  (Längd = själva brottytan.)  Belägen i krönläge i skog. Beväxt 
med ris. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Granit. Rundkilsmärken i bergfallet kvarliggande block.  (Längd = själva brottytan.)  Belägen i 
sluttning i skog. Trädbevuxen.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Kort vägbank. Tydliga diken på båda sidor. Bevuxen med träd, buskar och gräs.  I V skuren av 
nyare väg/vägbank (ej använd). Ansluter i O till brukad väg. Bör motsvaras av väg till gården 
Djupedalen på karta från 1895.  Belägen i skog. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Vägbank. Utgörs av del av f d landsvägen norrut från Vänersborg, kallad Kungsvägen. 
Framgår av kartor från mitten 1600-talet och framåt. Endast inmätt inom utredningsområdet 
då den utanför ansluter till befintliga vägar i båda ändar. Åt SO ansluter den till mindre väg 
som numera går från Vänersborg till Dalbobergens naturreservat. Åt N ansluter den till vägen 
till motionsanläggningen, f d riksvägen. Vägen är inmätt i två delar, eftersom den höga och 
breda vägbanken tillhörande vägen till motionsanläggningen helt skär tvärs över. Den 
kortare delen i S utgörs av en igenvuxen men ändå synlig vägbank. Den längre i N utgörs av 
en bredare och asfalterad men oanvänd vägsträcka, denna del ingick i riksvägen fram till runt 
1930. Vid denna del finns också Frändefors 54:1, en eventuell väghållningssten. Belägen i skog. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Illustration 14. Skrotsten i stenbrottet KUL nr 5. Foto mot norr.
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Bilaga 2 - Schakt

Projekt nr 1809 1809

Schakt nr 1 2

Längd (m) 3,2 3

Bredd (m) 2,8 1,4

Minsta djup (m)0,05 0,15

Största djup (m)0,25 0,35

Markslag Skog Skog

Lager (m)

Anläggning - -

Fynd Ja -

Prov - -

Beskrivning

1) 0-0,05 förna, 
2) 0,05-0,14 siltig humus, därunder 
3) silt med grus och sten.

1) 0-0,1 grästorv, 
2) 0,1-0,2 sandig humus, därunder 
3) humös sand i varviga lager bestående av röda 
troligen eldpåverkade lager blandat med 
mörkbruna-svarta lager.

Fynd av rödgods, porslin, tegel, järnföremål och 
kolbitar. Fynden framkom i lager 1 och de ytligare 
partierna av lager 3. Längre ner upphörde fynden.
Troligen naturligt stenigt, dvs ej 
konstruktionsrester.

 I lager 3 framkom enstaka bitar kol, men de mörka 
partierna består troligen av försumpningslager.

Illustration 15. Schakt 2. Foto mot sydost.
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Kartstudie av RAÄ Frändefors 54:1
Anton Larsson 2018-05-24

Frändefors socken har överlag stora brister i sitt kartmaterial. I många 
fall saknar hemmanen totalt äldre kartor från 1600-, 1700- och tidigt 1800-
tal i Lantmäteriets digitaliserade arkiv. Däremot finns kartläggningar av 
Vänersborgs stad och dess ägor, vilka visar området för RAÄ Frändefors 54:1. 
Samtliga äldre kartor (t.ex. Lantmäteriet 1714, Werming 1814, Ljunggren 1856, 
Lantmäteriet 1890) visar att RAÄ Frändefors 54:1 ligger längs den allra äldsta 
sträckningen av landsvägen från Vänersborg och norrut (figur 1 & 2).

En detaljstudie av Vänersborgs äldre historia har inte kunnat utföras på grund 
av det historiska källmaterialets svårtillgänglighet. Det som kan konstateras är 
att flera källor vilka är tillgängliga online säger att de södra Dalbobergen, där 
RAÄ Frändefors 54:1 är belägen, gavs till stadens borgare av drottning Kristina 
på 1600-talet (t.ex. Bohlin 2014). Detta stämmer dock inte helt, om man går på 

Bilaga 3 - Kartstudie

Figur 1. Wermings atlas, kopparstick. Vänersborg (1814). ©Lantmäteriet. Cirkeln markerar det ungefär-
liga läget för RAÄ Frändefors 54:1. Notera texten ”Skog och Betesmark tillhörig Staden”.
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den mest specifika texten på ämnet, nämligen skötselplanen för Dalbobergens 
natureservat, som citerar källan ”Gyberg 1865”:

Oavsett vilket så hamnade alltså Dalbobergen som ägor till Vänersborgs 
borgare, och brukades till djurbete och skogshuggning. Området har alltså inte 
ingått i det traditionella agrara landskapet, utan ett delvis urbant sådan, vilket 
förklarar bristen på både ägogränser och kartmaterial. I den del av Frändefors 
där landsvägen passerar igenom Dalbobergen har inga gränsmarkeringar 
behövts längs vägen eftersom inga gränser funnits att markera, och inga 
skiften har utförts. Detta gör att vissa frågor uppstår för hur väghållningen 
sköts i områden, och om RAÄ Frändefors 54:1 verkligen är en klassisk 
väghållningssten. Har närliggande bönder skött väghållningen, även om stenen 
inte låg någonstans i närheten av deras gränser och på mark ägd av stadens 
borgare? Har väghållningen ståtts för av torpare som arrenderat stadsmark? 
Rent hypotetiskt går det inte att utesluta att stenen skulle vara äldre än år 1660 
och reflektera tiden då området var skattejord, men detta verkar osannolikt.

Denna problematik gäller även de fornlämningsklassade RAÄ Frändefors 74:1, 
75:1 och 508:1, belägna ungefär 3 kilometer norrut från RAÄ Frändefors 54:1. 
Dessa, tillsammans med en övrig kulturhistorisk lämning vid sockengränsen 

Figur 2. Figur 2. Ljunggrens atlas, litografi. Vänersborgs stad med ägor (1856). ©Lantmäteriet. Cirkeln 
markerar det ungefärliga läget för RAÄ Frändefors 54:1.

Detta område ansågs särskilt bra får mulbete och vedhygge. Då Karl X Gustav 
besökte staden lade man fram sina önskemål. Det var inte så lätt ens för en 
kung att uppfylla dessa önskningar. Dessa hemman var nämligen skattejord 
som inte kronan så där utan vidare kunde donera bort. Grönvik ägdes av en 
av stadens främsta borgare Hans Befritz (senare Belfrage). Han var bördig 
från Skottland och senare stadens representant ixriksdagen. Genom ett 
avtal mellan Befritz och Kunglig majestät byttes hemmanet Grönvik in mot 
kronohemmanet Lerdalen. Djupedalen inlöstes ef ter överenskommelse mellan 
dåvarande ägare och staden och Dalbobergen har sedan 1660 års riksdag ägts 
av Vänersborgs stad. (Skötselplan 2013)
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till Gestad, utgör de enda registrerade väghållningsstenarna  i Frändefors 
socken. Även dessa tre stenar ligger inom Dalbobergen på marker som tillhörde 
borgarna i Vänersborg, och låg visserligen vid landsvägen men inte vid en 
ägogräns (figur 3). Ändå bär de inskriptioner som visar dess roll, bl.a. RAÄ 
Frändefors 75:1 vars text (”R. Larsson - Rösshult”) kopplar den till hemmanet 
Röshult, ungefär 6 kilometer åt nordväst.

Figur 3. Ljunggrens atlas, litografi. Vänersborgs stad med ägor (1856). ©Lantmäteriet. Den blå cirkeln 
markerar Skatebron (Frändefors 71:1). De tre röda cirklarna markerar, från nord till syd, de ungefärliga 
lägena för RAÄ Frändefors 74:1, 75:1 samt 508:1.
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Sammanfattningsvis går det inte att utifrån en kartstudie direkt påvisa att 
RAÄ Frändefors 54:1 är en verklig väghållningssten. Däremot går det heller 
inte att säga att den inte är det, eftersom andra stenar inom samma område 
på samma sätt inte legat vid en direkt ägogräns, men ändå underhållits av de 
omkringliggande hemmanen.
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Djupedalen 2:1, Frändefors socken, Vänersborgs  
kommun, Västra Götalands län
Arkeologisk utredning

Vid en arkeologisk utredning inom planområde Katrinedal 
Norra har äldre vägsträckningar och mindre stenbrott 
hittats. Den äldsta vägsträckningen utgörs av del av före 
detta riksväg 45, Kungsvägen, med kartbelägg från mitten 
av 1600-talet. Stenbrotten har eventuellt varit i bruk på 
1930-talet. Utredningsområdet utgörs av del av ägorna till 
hemmanet Djupedalen, dessa donerades till Vänersborgs 
stad vid mitten av 1600-talet och gården lades öde. Torpet 
Djupedalen har senare varit belägen på ungefär samma plats 
som den tidigare gården. Både gårdsläget och torpet har varit 
belägna strax söder om utredningsområdet.

www.kulturland.se


