
1 

 L1967:8997 
 Knestorp 6:1   

Dalstorp socken 
Tranemo kommun  

Mats Hellgren 
 

Rapport 2022:23 

 
Lämningar efter torpare i Aspgärdet 

Arkeologisk förundersökning 



2 

Lämningar efter torpare i Aspegärde 
Arkeologisk förundersökning 
 

L1967:8997 
Knestorp 6:1 
Dalstorp socken 
Tranemo kommun  
Mats Hellgren 
 
Göta Arkeologi Rapport 2022:23 

 

Omslagsbild: Miljöbild som visar del av arbetsområdet. Foto: Mats Hellgren 

Göta Arkeologi   ·  Lyckebovägen 15  ·  51840 Sjömarken 

www.gotaarkeologi.se  ·  kontakt@gotaarkeologi.se 



3 

Innehåll 
Sammanfattning ..................................................................... 5 

Inledning och bakgrund ......................................................... 5 

Syfte och fornlämningsmiljö .................................................. 8 

Metod och resultat ................................................................. 6 

Arkiv– och kartstudier…………………………………………………..8 

Metod och resultat……………………………………………………….9 

Slutsats och åtgärdsförslag ................................................. 11 

Källförteckning ...................................................................... 12 

Administrativa uppgifter ...................................................... 12 

Bilagor ................................................................................... 12 

 



4 

Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län 

med platsen för undersökningen markerad.  

Utdrag ur ESRI baskartor. 



5 

Sammanfattning 
Undersökningen resulterade i förekomst av enstaka röjningsrösen vilka härrör från torpare som var 

verksamma i området under mitten av 1800-talet och hade sitt boende strax norr om undersök-

ningsområdet. 

Efter dokumentation av rösena och arkivgenomgång gällande torparbefolkningen i området anser 

Göta Arkeologi anser att det inte är nödvändigt med ytterligare arkeologiska undersökningar inför 

den planerade exploateringen. 

 

Figur 2. Foto från öster som visar del av undersökningsområdet. Foto Mats Hellgren 

Inledning och bakgrund 
Den 12 september 2022 genomförde Göta Arkeologi en arkeologisk förundersökning gällande del 

av L1967:9598 inom fastigheten Knestorp 6:1 i Dalstorp socken i Tranemo kommun. Undersökning-

en genomfördes enligt länsstyrelsens beslut 431-22821-2022.  

Anledningen till undersökningen var  att Trafikverket planerar att anlägga en ny väg i form av en 

tvärförbindelse mellan väg 1726 och nuvarande väg 1728.  
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Syftet med undersökningen var att fastställa den aktuella fornlämningens ålder och omfattning  

inom undersökningsområdet samt ge Länsstyrelsen planeringsunderlag inför fortsatta åtgärder. 

Resultatet skall även kunna användas som planeringsunderlag av Trafikverket. 

Undersökningsområdet bestod av skogsmark och var närmare ett hektar stort och jordarten utgjor-

des  huvudsakligen av isälvssediment. Den aktuella fornlämningen bestod av ett röjningsröseom-

råde, L1967:8997, av okänd ålder. I närområdet finns flera lämningar registrerade såsom en lägen-

hetsbebyggelse, vilken är lämningar efter torpet Aspegärde (L2019:4827), fossil åker (L2019:4830), 

två solitära röjningsrösen (L1967:9656, L1967:9009), en hällkista (L1967: 9008) och tre stensätt-

ningar (L1967:9007, L1967:9607, L1967:9608). Längre söderut finns ett större röjningsröseområde 

(L1967:8601) och flera gravar i form av rösen och stensättningar. 

Figur 3. Foto från öster som visar ett av de grävda schakten. Foto Mats Hellgren 

Figur 4. Utdrag från Dalstorps husförhörslängd (AI:5, s32). Backstugusittaren Hans Andersson med familj 

var de första som bosatte sig i Aspgärdet vilket skedde i mitten av 1840-talet.  

Syfte och fornlämningsmiljö 
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Figur 4. Karta över närområdet med fornlämningar 

markerade. Undersökningsområdet är rödmarkerat 

med svart kant. Utdrag ur Esri kartmaterial. 
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Arkiv– och kartstudier 
Undersökningsområdet är beläget inom fastigheten Knestorp 6:1 i Dalstorp socken i Tranemo kom-

mun. Namnet Knestorp är belagt sedan 1415. Förledet kommer av mansnamnet Knekir och efterle-

det -torp betyder ursprungligen by.  

Omkring 1845 anlades en backstuga inom Knestorp Ryttargårds ägor som benämndes Aspgärdet 

(se figur 6). De första som bodde i backstugan var Hans Andersson med hustrun Kajsa Andersdotter 

och deras två barn (se figur 4). Både mannen och hustrun avled i backstugan i oktober 1849. Strax 

därefter flyttade barnen. Några månader senare under 1850 kom torparen Andreas Olofsson och 

hans hustru Annika Jansdotter till Aspgärdet. 1851 benämns mannen som backstugusittare och en 

ny familj flyttade in till torpet. Andreas och Annika bodde kvar i backstugan resten av deras levnad. 

Andreas avled 1863 och Annika 1869. 

År 1851 kom torparen Nils Andersson och hans hustru Johanna Andreasdotter med två barn till 

Aspgärdet från Tranemo socken. 1855 avled mannen och änkan Johanna och hennes barn skötte 

torpet fram till 1860 då en ny torpare vid namn Josef Karlsson och hans hustru Anna Britta Anders-

dotter och en son tog över. Änkan och hennes barn bodde kvar i torpet som inneboende hos den 

nya torparfamiljen. 1862 flyttade Josef Karlsson och hans familj men återkom 1863 och flyttade 

igen 1865. Kvar i Aspgärdet fanns då änkan Johanna och två av hennes barn. I en näraliggande 

backstuga fanns då även änkan Annika Jansdotter. 1867 flyttade Johannas barn och 1869 avled än-

kan Annika i backstugan. 1870 lämnade änkan Johanna torpet och blev inneboende hos änkan Kris-

tina Backlund och hennes fyra barn som då bodde i en nyuppförd stuga belägen 350 meter sydväst 

om Aspgärdet. Denna stuga kallades sedermera Bäckasvedjan. Aspgärdet har inte kunnat beläggas i 

det historiska kartmaterialet och det finns inga kartor som visar på odlingsbar mark inom undersök-

ningsområdet. 

Figur 6. Utdrag från Häradskartan, 1890-97. 

Undersökningsområdet är markerat med en 

röd ring. 
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Metod och resultat 
Fältarbetet utfördes med hjälp av en grävmaskin utrustad med 1,3 meter stor planskopa. Samman-

lagt upptogs 15 schakt med en total yta av 1232 kvadratmeter (se figur 8). Inmätningar utfördes 

med RTK-kopplad GPS och för dokumentationen användes en tablet och appen Arkeo. Fotografe-

ring skedde med mobilkamera.  

Schakten var 3-11 meter långa och 1,3-2,5 meter breda. Efter undersökningen återfylldes schakten. 

I de fem först grävda schakten fanns matjord vilken avlägsnades skiktvis ned till alvmaterialet. Vad 

beträffar de övriga schakten fanns endast förna och därefter framkom podsoljord. I dessa schakt 

skrapades blekjorden av för att söka efter anläggningar. Beskrivning av schakten återfinns i bilaga 1 

och foton av schakten finns i bilaga 3.  

Undersökningen resulterade i fyra övermossade odlingsrösen av sentida karaktär. Tre av rösena var 

runda, 2-2,3 meter stora, och en var avlång, 2,5-3,5 meter stor. Rösenas höjd var cirka 0,2 meter 

och stenstorleken var 0,2-0,3 meter. Det avlånga röset var i det närmast sönderkört av skogsmaski-

ner varav dess ursprungliga form är okänd. Ett av de runda rösena avtorvades och fotodokumente-

rades. Beskrivning av rösena återfinns i bilaga 2. 

Med anledningen av rösenas karaktär och den omedelbara närheten till torpet Aspgärdet 

(L2019:4827) råder det ingen tvekan om att rösena är samtida som torpet, det vill säga från 1840-

talet fram till 1870.  

 

Figur 7. Foto från öster som visar röset A1053. Röset var övertäckt av mossa vilket enkelt kunde avlägsnas. 

Röset bestod av tre lager sten. Bortsett från enstaka stenar var stenstorleken mycket jämn.  

Foto Mats Hellgren. 
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Figur 8. Resultatkarta som visar undersökningsområdet, schakt och röjningsrösen. Utdrag ur Esri kartmaterial.  
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Slutsats och åtgärdsförslag 
Den undersökta delen av röjningröseområdet L2019:4827 visar på förekomst av enstaka rösen från 

mitten av 1800-talet vilka är ett resultat av flera torparfamiljers hantering av marken. Med anled-

ning av frånvaron av matjord är det troligt att stenröjningen är ett resultat av annan verksamhet än 

odling, exempelvis för djurhantering eller dylikt. Eftersom undersökningen endast berörde en del 

av fornlämningen är det inte klarlagt huruvida hela fornlämningen skall betraktas som en produkt 

av torparnas verksamhet från mitten av 1800-talet eller ej. Möjligen kan resterande del av fornläm-

ningen ha äldre inslag. 

Med anledning av undersökningsresultatet anser Göta Arkeologi att det inte är nödvändigt med 

ytterligare arkeologiska undersökningar inom den undersökta delen av röjningsröseområdet. 

Sålunda finns det inga arkeologiska synpunkter gällande det planerade arbetsföretaget. 
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Källförteckning 
Fornminnesregistret, app.raa.se 

 

Ortnamnen i Älvsborgs län. Kinds härad 7:1 

 

Dalstorps husförhörslängder 1841-1873 (AI:5, AI:6, AI:7, AI:8) 

 

Lantmäteriet, Historiska kartor. historiskakartor.lantmateriet.se 

• 1890-97  Häradsekonomiska kartan  Dalstorp 23-3 

 

Administrativa uppgifter 

Bilagor 
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar  

Bilaga 2. Anläggningslista 

Bilaga 3. Schaktfoton 

 

Länsstyrelsen diarienummer: 431-22821-2022 

Göta Arkeologi projektnummer: 2228 

Kommun: Tranemo 

Socken: Dalstorp 

Fastighet: Knestorp 6:1 

Lämningsnummer: L1967:8997 

Fältarbete: 1 arbetsdag (2022-09-12) 

Fältarbete personal: Mats Hellgren och Elinor Malmberg 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Schaktbeskrivningar 

ID Längd x Bredd m Matjordsdjup m Alvmaterial Kommentar Foto före grävning Foto efter grävning 

S1000 8x2 0,1 Grus, Sand  Foton/S1000.jpg Foton/S1000 (1).jpg 

S1004 11x2 0,1 Grus, Sand  Foton/S1004.jpg Foton/S1004 (1).jpg 
S1010 6,5x2 0,15 Grus, Sand  Foton/S1010.jpg Foton/S1010 (1).jpg 
S1014 5x2-2,5 0,1 Grus, Sand  Foton/S1014.jpg Foton/S1014 (1).jpg 
S1018 5x2-2,5 0,15 Grus, Sand  Foton/S1018.jpg Foton/S1018 (1).jpg 
S1022 3x1,3 - Grus, Sand podsolprofil  Foton/S1022.jpg Foton/S1022 (1).jpg 
S1026 3x1,3 - Grus, Sand podsolprofil  Foton/S1026.jpg Foton/S1026 (1).jpg 
S1036 3x1,5 - Grus, Sand podsolprofil  Foton/S1036.jpg Foton/S1036 (1).jpg 
S1059 3,5x2 - Grus, Sand podsolprofil Foton/S1059.jpg Foton/S1059 (1).jpg 
S1069 3x2 - Grus, Sand podsolprofil  Foton/S1069.jpg Foton/S1069 (1).jpg 
S1073 3x2 - Grus, Sand podsolprofil Foton/S1073.jpg Foton/S1073 (1).jpg 
S1077 3x2 - Grus, Sand podsolprofil  Foton/S1077.jpg Foton/S1077 (1).jpg 
S1086 3,5x2 - Grus, Sand podsolprofil  Foton/S1086.jpg Foton/S1086 (1).jpg 
S1090 5x1,3 - Grus, Sand podsolprofil  Foton/S1090.jpg Foton/S1090 (1).jpg 
S1094 3x1,3 - Grus, Sand podsolprofil Foton/S1094.jpg Foton/S1094 (1).jpg 

file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1000.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1004.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1004%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1010.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1010%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1014.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1014%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1018.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1018%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1022.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1022%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1026.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1026%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1036.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1036%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1059.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1059%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1069.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1069%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1073.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1073%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1077.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1077%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1086.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1086%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1090.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1090%20(1).jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1094.jpg
file:///C:/Users/MatsHellgren/OneDrive%20-%20Göta%20Arkeologi/Delade%20dokument/2%20Ärenden/2228_Dalstorp_L2019-1430%20och%20L1967-8997_FU/Arkiv/Rapport/Foton/S1094%20(1).jpg
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Bilaga 2 - Anläggningslista 

ID Typ Beskrivning Längd m Bredd m Form Kommentar 

A1030 Röjningsröse 0,2-0,3 m stora stenar, 0,2 m hög. 3 lager 
sten. 

2,3 2,3 Rund  

A1040 Röjningsröse något övertorvat, skramligt  2,5 2,5 Rund Utanför undersökningsområ-
det 

A1047 Röjningsröse något övertorvat, skramligt 3,5 2,5 Oval Utanför undersökningsområ-
det. Skadad av skogsmaskin 

A1053 Röjningsröse övertorvat, 0,25 m h 2 2 Rund  

A1063 Röjningsröse lätt övertorvat, 0,2 m h, 0,2-0,3 m stora stenar. 
sönderkört av skogsmaskin 

3,5 2,5 Avlång  

A1081 Röjningsröse kraftigt övertorvat, 0,15 m h, 0,1-0,2 m st ste-
nar 

2 2 Rund  
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Bilaga 3. Foton av schakt S1000. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1004. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1010. Före och efter avbaning 



18 

 

Bilaga 3. Foton av schakt S1014. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1018. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1022. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1026. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1036. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1059. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1069. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1073. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1077. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1086. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1090. Före och efter avbaning 
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Bilaga 3. Foton av schakt S1094. Före och efter avbaning 
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