Objekttabell för arkeologisk utredning, Varpsand, augusti 2015.
Stigfinnaren Arkeologi.
Obj. nr/
RAÄ-nr

Fastighet

Lämningstyp

Beskrivning

1

Övrig + slagg

2

Antikvarisk
bedömning

Osäker
position

Osäker
utbredn.

Stenvall, 2 delar, delvis övermossad och beväxt av
Övrig
mindre granar och björkar i den SÖ delen, men med kulturhistorisk
ca 40–50-åriga granar i den NV delen. Vallen är 2–
lämning
3,5 m br och 0,6–2 m h. Den SÖ delen är ca 45 m l,
och den NV delen är ca 25 m l. I vallen finns 0,05–1
m st stenar samt grus, men även blågrön glasig
masugnsslagg samt rostbrun slagg med håligheter.
Leder parallellt med väg, och kan ha tillkommit i
samband med avbaning av moränmark för vägbygge.
Men då måste marken sedan tidigare ha innehållit
masugnsslagg, kanske från äldre vägfyllnad.

Nej

Nej

Gruvhål

Jordrymning, rundad, yttre mått 10 m diam inkl vall.
Fornlämning
Gropen är rundat rektangulär, 2,5 x 3,5 m st (Ö–V)
och 1,5 m dj med vidare öppning upptill. Stenblock
ligger i gropens N kant samt i botten. Vall runt kanten,
1,5 m br och intill 0,5 m h. Belägen strax N om
myrkant på kanten av moränmark, hygge.

Nej

Nej

3

Gruvhål?

Jordrymningar? Kan ev vara täktgropar. Två stycken, Övrig
inom ett 15 x 13 m st område (N–S). Groparna är
kulturhistorisk
oregelbundet ovala. Den N gropen är 4 x 3,5 m st och lämning
1,2 m dj, har varit beväxt av en ca 130-årig tall, vars
stubbe finns kvar samt unggranar och lövsly. Den S
gropen är 4,5 x 3 m st och ca 1 m dj, har varit beväxt
av en ca 130-årig tall vars stubbe finns kvar samt
lövsly och unggranar. Vall, 2,5 m br och 0,5 m h på
gropens S sida, svagare utbildade vallar på de båda
groparnas övriga sidor. Belägna på sandområde med
tallskog och ljung. Den S gropen är belägen 3 m N
om gångväg.

Nej

Nej

4

Färdväg + slagg

Färdväg, gammal stig eller körväg, 2–2,5 m br. I
vägen som vägfyllning ligger ställvis såväl ljus,
blågrön, glasig masugnsslagg som tyngre och porig,
brunsvart slagg. F n är vägens ålder oklar. Finns inte
på några historiska kartor. Vägen fortsätter utanför
utredningsområdet åt Ö.

Nej

Ja

Övrig
kulturhistorisk
lämning

