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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län 

med platsen för undersökningen markerad.  

ESRI baskartor. 
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Sammanfattning 
Göta Arkeologi har inför planerad detaljplan genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten 

Gässlösa 5:1 med flera i Borås kommun. Utredningsområdet var beläget strax öster om Viskan och 

omfattade cirka 200 hektar varav merparten bestod av kuperad skogsmark och våtmarkspartier.  

Undersökningen utfördes genom kart- och arkivstudier samt inventering och grävning av sökschakt 

inom topografiskt sett fördelaktiga områden.  

Inom utredningsområdet fanns det två övriga kulturhistoriska lämningar i form av en offerkälla och 

ett minnesmärke. Det visade sig emellertid att platsen förr benämndes ”Sankta Maria källa” och 

innehöll två källor vilka omtalas redan under tidigt 1700-tal. Den ena källan omgärdades av en låg 

stenmur och båda källorna är nu bedömda som fornlämningar. Utredningen resulterade förövrigt i 

ytterligare två fornlämningar i form av en stensättning och  en färdväg. Därutöver hittades fem 

övriga kulturhistoriska lämningar i form av två sentida röjningsröseområden, två förvaringsanlägg-

ningar, en husgrund och en brunn. Det sedan tidigare kända minnesmärket är fortfarande registre-

rat som övrig kulturhistorisk lämning. 

Platsen för offerkällorna bedöms vara bevarandevärd på grund av sin vetenskapliga potential och 

som publikt besöksmål. Vid stensättningen och färdvägen anses ytterligare arkeologiska insatser 

vara nödvändiga vid fortsatt exploatering. De övriga kulturhistoriska lämningarna bedöms vara 

registrerade och tillbörligt dokumenterade.  

Figur 2. Foto från norr som visar del av undersökningsområdet. Foto: Mats Hellgren 
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Inledning och bakgrund 
Borås kommun ska detaljplanelägga ett område öster om Viskan i Torpa och Kinnarumma socknar i 

Borås kommun. Göta Arkeologi har med anledning därav utfört en arkeologisk utredning efter till-

ståndsbeslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (dnr 431-6310-2022). 

Syfte och metod 
Syftet med utredningen var att fastställa huruvida det fanns okända fornlämningar inom planområ-

det. Målsättningen var att alla fornlämningar inom området skulle vara kända, bedömda och preli-

minärt avgränsade vid utredningens slut. 

Arbetet inledes med kart- och arkivstudier över det  berörda området. Därefter utfördes en okulär 

besiktning vilket följdes av maskinschaktning inom delar av undersökningsområdet. Samtliga schakt 

mättes in med RTK-kopplad GPS och matjorden lades därefter tillbaka. Dokumentationen utfördes 

på en tablet med hjälp av appen Arkeo och fotografering skedde med mobilkamera. 

Landskap och fornlämningar 
Utredningsområdet var cirka 200 hektar stort och bestod mestadels av småkuperad bergig skogs-

mark och av ett flertal våtmarksområden. Bortsett från två övriga kulturhistoriska lämningar i form 

av en minnessten (1966:2827) och en vattenkälla (L1966:2828) fanns det inga fornlämningar eller 

andra kulturhistoriska lämningar kända inom undersökningsområdet.  

I närområdet finns ett flertal lämningar i form av en skans (1966:1749), ett område med ryttarhin-

der (1966:8867), lägenhetsbebyggelser (1959:1881, L2020:3822), fossil åker (L1966:8181, 

L1966:8182), en förstörd hägnad (L1960:8700), en kvarn (1960:8699) och vägmärken (L1965:4381, 

L1966:8215). Se figur 4 för en karta som visar undersökningsområdet med omnejd och där forn-

lämningar och kulturhistoriska lämningar är markerade. 

Figur 3. Foto från väster som visar ett minnesmärke och 

ett postament (L1966:2827). Foto: Mats Hellgren 
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Figur 4. Karta som visar utredningsområdet med omnejd. På 

kartan syns också kända fornlämningar och övriga kulturhisto-

riska lämningar innan utredningen genomfördes. 
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Kart– och arkivstudier gjordes med hjälp av lantmäteriets historiska kartmaterial, ortnamnsförteck-

ningar för Älvsborgs län och Torpa och Kinnarummas socknars kyrkoböcker.  

Merparten av utredningsområdet utgjordes förr av utmarksområden tillhörande gårdarna  Bråt och 

Gässlösa i Torpa socken och gårdarna Södra Rya och Töllesjö i Kinnarumma socken. Dessa gårdar är 

källbelagda på 1540-talet och har troligtvis medeltida ursprung. 

Den äldsta kartan där hela undersökningsområdet är synligt är den så kallade Häradsekonomiska 

kartan från 1890-talet (se figur 5). Denna karta visar att merparten av området utgjordes av skogs- 

och våtmarksområden. I nordvästra delen av området syns torpet Ängen. I sydväst och i sydöst syns 

åkermarkspartier tillhörande gårdarna Södra Rya och Töllesjö. 

Kart– och arkivstudier 

Figur 5. Kartan visar en kombination av dagens 

karta och häradskartan från 1890-talet. Utred-

ningsområdet är rödmarkerat. 
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Resultat 
Utredningen resulterade i att fyra nya fornlämningar och fem övriga kulturhistoriska lämningar 

kunde konstateras. Därtill uppdaterades även informationen om ett registrerat minnesmärke. 

Fornlämningarna utgjordes av två källor med tradition, en stensättning och en färdväg. De övriga 

kulturhistoriska lämningarna utgjordes av två områden med fossil åkermark, en förvaringsanlägg-

ning, en husgrund och en brunn. Därutöver påträffades även en lång stenmur i sydöst som inte 

kunde återfinnas som gränsmarkör på äldre kartmaterial.  

Totalt grävdes 43 schakt fördelat på 310 m2 . Schakten förlades till fem områden: ett område kring 

torplämningen Ängen, ett område strax sydöst om gården Södra Rya, ett område söder och öster 

om stensättningen samt inom de båda röjningsröseområdena L2022:5356 och L2022:5357. Schak-

ten var 2-11 meter långa och 1,3-3 meter breda. Jordarten utgjordes huvudsakligen av morän eller 

sand. Inget av arkeologiskt intresse framkom i samband med sökschaktningen. I bilaga 1 finns 

schaktbeskrivningar och i bilaga 2 finns kartor som visar de grävda schaktens belägenhet. Nedan 

följer beskrivningar av de nyupptäckta lämningarna. 

Figur 6. Karta som visar undersök-

ningens resultat. Samtliga lämning-

ar bortsett en stenmur i sydöst har 

angivna lämningsnummer. Utanför 

undersökningsområdet syns även 

närliggande lämningar. 

Stensättningen L2022:5359 var den 

enda lämningen som härrör från 

förhistorisk tid. De två offerkäl-

lorna L1966:2828 och L2022:5358 

kan härröra från medeltid. De öv-

riga lämningarna härrör från se-

nare tider.  
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Minnesmärke L1966:2827  

Minnesmärket är 0,7x0,75 meter stort och beläget på ett mindre berg lutande mot ett närmare två 

meter högt postament bestående av skivformiga stenar (se figur 3). Minnesmärket var sedan tidi-

gare registrerat och klassat som övrig kulturhistorisk lämning. På stenen är årtalet 1873 samt ordet 

TEKNOLOGER inristat. Genom arkivstudier kunde det konstateras att stenens inskription kan härle-

das till ingenjörsutbildade elever och medlemmar i Teknologföreningen från Sven Erikssons skolan i 

Borås vilka reste stenen 1873. 

 

Källa med tradition L1966:2828 

Åtta meter SSV om det ovannämnda minnesmärket finns en källa som är 1,2x1,4 m stor och 0,7 

meter djup. Runt om källan finns en cirka 40x30 meter stor och 0,5 meter hög stenmur. Källan var 

tidigare registrerad och klassad som övrig kulturhistorisk lämning men dess antikvariska bedöm-

ning är nu ändrad till fornlämning.  

I boken Boerosia från 1719 av historiegrafen Nils Huvedsson Dal berättas det att källan benämndes 

som ”Sankta Maria källa” och att det förr i tiden kom tillresta från hela Västergötland som hoppa-

des att vattnet från källan skulle bota sjukdomar. Det framgår också att det fanns en stenmur som 

inhägnade området för kulten av offerkällan. Inom området fanns fem stenbord och flera resta 

kors. I träden nedanför källan hängde kläder som besökarna tagit av sig och lämnat efter att ha 

doppat sin sjuka kroppsdel i det helande vattnet. I tidskriften Götheborgska magasinet från 1760 

(nr 8, s 119 f), nämns att källans vatten kom från svaga ådror i berget och att det fanns tre offer-

bord i området. Dessa uppgifterna ligger till grund för beslutet om den förändrade antikvariska be-

dömningen.  

Figur 7. Foto från väster som visar delar av en kallmurningen i offerkällan L2022:5358.  Foto: Mats Hellgren 
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Källa med tradition L2022:5358  

Källan är belägen i ett glest skogbevuxet område 25 meter sydöst om den tidigare omnämnda käl-

lan L1966:2828. Fornlämningen är 1,5×1,5 meter stor och 0,9 m djup och är kallmurad åt norr och 

väster (se figur 7). Källan omnämns i tidskriften Götheborgska magasinet 1760 (nr 8, s 119 f) och 

benämns tillsammans med den andra näraliggande offerkällan för ”Majebo-källor” eller Mariakäl-

lor. Med anledning av att det går att härleda källan till åtminstone 1700-tal är den antikvariska be-

dömningen fornlämning.  

 

Område med fossil åkermark L2022:5356 

Inom ett 260x100 meter stort skogs– och hagmarksområde (NV-SO) hittades ett röjningsröseom-

råde bestående av ett 30-tal rösen av sen historisk karaktär. Rösena var i allmänhet runda eller 

ovala, 2–5 meter stora och 0,2–1 meter höga. Stenstorleken var 0,1-0,4 meter. Flera av rösena har 

lagts invid 1-2 meter stora jordfasta block. Flertalet av rösena hade toppig profil och var endast del-

vis övermossade.  

På häradskartan från 1890-talet är röjningsröseområdet beläget intill torpet Petershöjd som då låg 

under Rydhoholmsbolaget. En genomgång av husförhörslängderna visade att torpet anlades om-

kring 1898 då en torparfamilj flyttade dit. Men anledning av rösenas sena tillkomst och dess belä-

genhet intill torpet tyder allt på att rösena härrör från odlingsaktiviteter av de som bodde i torpet  

(se figur 8).  I området runt om rösena grävdes fem schakt och inget av arkeologiskt intresse fram-

kom. 

Figur 8. Utsnitt från Häradskartan från 1890-talet som visar Torpet Petershöjd. Torpet som då bestod av en 

boningsbyggnad och en lada var vid kartans framställning namnlöst och betecknades med bokstaven T. 
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Område med fossil åkermark L2022:5357  

Inom ett 60x150 meter stort skogsområde (NO-SV) hittades ett röjningsröseområde bestående av 

ett 20-tal rösen av sen historisk karaktär. Rösena var i allmänhet runda eller ovala, 3–5 meter stora 

och 0,2–0,8 meter höga. Stenstorleken var 0,1–0,4 meter. Flertalet av rösena hade en toppig profil 

och låg grad av övertorvning. Rösena är av sentida karaktär och härrör av allt att döma från 

odlingsaktiviteter från senare halvan av 1800-talet och/eller i början av 1900-talet. Häradskartan 

från 1890-talet visar att området bestod av åkermark under Södra Rya gård. Inom området kring 

rösena grävdes nio schakt och inget av arkeologiskt intresse framkom. 

Figur 9. Utsnitt från Häradskartan som visar den aktuella åkermarken där röjningsrösen var belägna. Åker-

marken tillhörde gården Södra Rya. 

Färdväg L2022:5384 

Strax nordöst om gården Södra Rya hittades utefter efter norra kanten av ett moränbundet berg en 

145 meter lång färdväg i form av en hålväg (ÖNÖ–VSV). Hålvägen var 0,8–1,5 meter bred och 0,2-

0,4 meter djup och löpte ned mot och gick ihop med en bruksväg.  
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Stensättning L2022:5359 

I ett glest skogbevuxet område strax söder om ett våtmarksområde hittades en övertorvad sten-

sättning på ett krön. Graven var 4 meter i diameter och 0,3 meter hög. Minst två lager sten bestå-

ende av 0,3-0,4 meter stora stenar kunde iakttas. I kanterna av graven fanns två stenblock, 0,6 me-

ter höga och 0,8 m breda. I ett område nedanför och öster om graven grävdes nio schakt och inget 

av arkeologiskt intresse framkom.  

Figur 10. Foto från söder som visar förhöjningen där stensättningen L2022:5359 påträffades på krönläget. 

Foto: Johanna Lega 

Förvaringsanläggning L2022:5361 

I ett glest skogbevuxet område strax sydöst om Södra Ryas gård hittades två förvaringsgropar med 

cirka 10 meters avstånd från varandra. Groparna var runda, 2-2,5 meter i diameter och 0,8-1 meter 

djupa. Runt om kanterna fanns en vall, 1–1,5 meter bred och 0,1–0,3 meter hög. Inget kol påträffa-

des vid provstickning med jordsond varav anläggningarna bedömdes som förvaringsanläggningar.  

I ett hagmarksområde strax väster om förvaringsgroparna grävdes 13 schakt och inget av arkeolo-

giskt intresse framkom.  
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Husgrund, historisk tid L2022:5362 

Alldeles öster om en mindre sandrygg hittades en husgrund som härrör från torpet Ängen vilket 

förr låg under gården Gässlösa Huvagårds ägor. Lämningen var rektangulär och omkring 12×6 me-

ter stor (Ö–V). Grunden avgränsades mot norr och öster av en av en cirka en meter hög kallmurad 

terrassmur. Övriga delar av grunden gick inte att återfinna. Namnet Ängen omnämns första gången 

1878 i en husförhörslängd. En SGU-karta från 1868 visar att det redan då inom samma område 

fanns två torp belägna intill varandra (se figur 12). En genomgång av husförhörslängderna visade 

att den första torpet etablerades 1850 och att det andra anlades 1854. Torpet övergavs 1902 men 

kartor visar att området brukades igen omkring 1960. Inom området kring torplämningen grävdes 

sju schakt och inget av arkeologiskt 

intresse framkom.  

Figur 11. Utsnitt från häradsekono-

miska kartan från 1890-talet som visar 

torpet Ängen. På kartan syns tre bygg-

nader varav två boningshus.  

Figur 12. Utsnitt från en SGU-karta från 1868. På kar-

tan syns två hus markerade på samma plats som tor-

pet Ängen på Häradskartan. Längre till höger syns 

Maria källa. 
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Brunn L2022:5363  

På en bergshylla i en barrskog strax öster om L2022:5362 hittades en brunn, cirka 1,5×1 meter stor 

(NÖ–SV). Brunnen var övertäckt med övermossade träplankor och omgärdad av ett träräcke.  

Figur 14. Foto från väster som visar delar av den långa muren. Foto: Mats Hellgren 

Stenmur 

I sydöstra delen av undersökningsområdet hittades en 210 meter lång, cirka 0,8 meter hög och 

0,5 meter bred stenmur (NÖ-SV). Muren är anlagd vid gränsen mellan berg och åkermark och här-

rör troligen från senare delen av 1800-talet. Sannolikt är den byggd av röjd sten och har kanske 

även fungerat som hägnad för djur i närområdet.  

Figur 13. Foto från öster som visar brunnen med det omgärdande räcket. Foto: Johanna Lega 
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Slutsats och åtgärdsförslag 
Den arkeologiska utredningen utfördes både som okulär 

inventering och genom sökschaktning. Utöver de på-

träffade och registrerade lämningarna fanns inget av arke-

ologiskt intresse.  

Undersökningsområdet var cirka 200 hektar stort och 

merparten bestod av utmarksområden från fyra gårdar. 

Med anledning av detta är det inte förvånande att flerta-

let av de påträffade lämningarna, i form av sentida röj-

ningsrösen, förvaringsgropar, en torplämning och en 

brunn, direkt eller indirekt härrör från de berörda gårdar-

na. Dessa lämningar betraktas som övriga kulturhistoriska 

lämningar och har därmed registrerats och dokumente-

rats tillbörligt. En lång stenmur, som inte kunde återfinnas 

som gränsmarkör på äldre kartmaterial, påträffades i den 

sydöstra delen av området. Den är inte registrerad i forn-

minnesregistret eftersom gärdsgårdsmurar endast restrik-

tivt noteras där. Emellertid har alla stenmurar ett biotop-

skydd och bör bevaras om möjligt. 

Fornlämningar i form av en hålväg, en stensättning och 

två offerkällor kunde konstateras vid utredningen. Göta 

Arkeologi anser att området med offerkällor har stort kul-

turhistoriskt värde. Det är oklart hur gammal traditionen 

kring dessa källor är men det är möjligt att den har medel-

tida anor eftersom den beskrivs utförligt under tidigt 1700

-tal och antyds då vara en föråldrad tradition. Offer-

källorna och den omgärdande muren är dessutom väl syn-

liga och värdefulla som besöksmål. Bedömningen är att 

platsen om möjligt bör bevaras för framtiden. 

Den påträffade stensättningen torvades delvis av under 

utredningen för att säkerställa dess status som grav. Det 

råder inga tveksamheter kring lämningens storlek eller 

konstruktion. Vid fortsatt exploatering av området be-

döms därför den arkeologiska processen kunna fortsätta 

direkt med en arkeologisk undersökning. Inför fortsatt 

exploatering på platsen för hålvägen bedöms ytterligare 

arkeologiska insatser vara nödvändiga i form av schakt-

ning, provtagning och dokumentation, förslagsvis i kombi-

nation med metalldetektering, för att klargöra lämningens 

ålder. Figur 15. Foto från offerkällan L1966:2828 

som visar att traditionen om att hänga 

upp kläder i träd kring källan lever kvar än 

idag. 
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Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

Bilagor 

ID Längd x Bredd (m) Markslag Jordmån Jordmånsskikt Schaktdjup (m) Jordart Matrismaterial 

S120 5x3 Skog  Förna, Matjord 0,20 Morän Sand 

S124 4x3 Skog  Förna, Matjord 0,18 Morän Sand 

S128 4x2,5 Skog  Förna, Matjord 0,18 Morän Sand 

S132 3x2,5 Skog  Förna, Matjord 0,2 Morän Sand 

S136 3x3 Skog  Förna, Matjord 0,25 Morän Sand 

S140 4x2 Skog  Förna, Matjord 0,18 Morän Sand 

S144 4x2,5 Skog  Förna, Matjord 0,24 Morän Sand 

S148 10x1,3 Skog  Förna, Matjord 0,22 Morän Sand 

S152 3x3 Skog  Förna, Matjord 0,18 Morän Sand 

S156 3x2,5 Skog  Förna, Matjord 0,25 Morän Sand 

S160 4x3 Skog  Förna, Matjord 0,22 Morän, Berg Sand 

S166 4x1,3 Skog  Förna, Matjord 0,18 Morän Sand 

S170 4x3 Skog  Förna, Matjord 0,20 Morän Sand 

S174 5x1,3 Skog  Förna, Matjord 0,25 Morän Sand 

S178 3x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,30 Morän Sand 

S182 6x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,28 Morän Sand 

S186 5x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,30 Morän Sand 

S190 4x2 Betesmark  Förna, Matjord 0,35 Morän Sand 

S194 2,5x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,45 Morän Silt 

S198 11x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,40 Morän Silt, Grus 

S202 8x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,22 Morän Grus 

S206 5x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,18 Morän Grus 

S210 6x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,24 Morän Grus 

S214 4x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,26 Morän Grus 

S218 8x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,22 Morän Grus 

S222 8x1,3 Betesmark  Förna, Matjord 0,26 Morän Grus 

S226 5x1,3 Skog  Förna, Matjord 0,40 Morän Grus 

S233 6x1,3 Öppen mark  Förna, Matjord 0,40 Sand  

S237 7x1,3 Öppen mark  Förna, Matjord 0,34 Sand  

S241 7x1,3 Öppen mark  Förna, Matjord 0,25 Sand  

S245 5x1,3 Öppen mark  Förna, Matjord 0,25 Sand  

S250 7x2 Öppen mark  Förna, Matjord 0,34 Sand  

S254 3x1,3 Öppen mark  Förna, Matjord 0,2 Sand  

S258 5x1,3 Skog  Förna, Matjord 0,22 Sand  

S262 4x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,15 Morän Sand 

S266 2,5x2,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,15 Morän Sand 

S270 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,18 Morän Silt 

S274 4x1,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Morän Sand 

S278 2x1,3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,12 Morän Sand 

S282 4x1,3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,12 Morän Silt 

S286 2x1,3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,15 Morän Sand 

S290 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,15 Morän Sand 

S294 2x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,13 Morän Sand 
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Bilaga 2a. Schaktplan inom och invid L2022:5356 
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Bilaga 2b. Schaktplan inom och invid L2022:5357 
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Bilaga 2c. Schaktplan invid L2022:5361 
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Bilaga 2d. Schaktplan invid L2022:5362 och L2022:5363 
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Bilaga 2e. Schaktplan invid L2022:5359 
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