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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 området 

Östra Viared i Borås kommun. 

Utredningsområdet var uppdelat på fyra områden som totalt omfattade cirka 22 hektar varav mer-

parten var skogsmark. Jordarten bestod mestadels av sand men det fanns även inslag av silt och 

torvmark.  

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

inom topografiskt sett fördelaktiga områden.  

Inom undersökningsområdet fanns sedan tidigare en möjlig fornlämning registrerad (L1966:2249) i 

form av ett ej bedömt röjningsröseområde. Utredningen kunde påvisa att röjningsröseområdet är 

cirka 310x165 m stort (NV-SO) och hör samman med en torpbebyggelse från mitten av 1700-talet 

fram till mitten av 1800-talet. Platsen för torpet kunde ej lokaliseras. 

I övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse. 

Figur 2. Foto från norr som visar delar av ett tidigare åkermarksområde inom område 4. Foto: Mats Hellgren 
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Inledning och bakgrund 
Borås kommun planerar detaljplanelägga ett område vid östra Viared i Torpa socken i Borås kom-

mun. Göta Arkeologi har med anledning därav utfört en arkeologisk utredning efter tillståndsbeslut 

av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (dnr 431-19359-2022). 

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 vid utredningens slut. 

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

besiktning av området vilket följdes av maskinschaktningar inom delar av undersökningsområdet. 

Samtliga schakt mättes in med RTK-kopplad GPS och matjorden lades därefter tillbaka. Doku-

mentationen utfördes på en tablet med hjälp av appen Arkeo och fotografering skedde med mobil-

kamera. 

Landskap och fornlämningar 
Utredningsområdet var cirka 22 hektar stort och bestod mestadels av småkuperad skogsmark med 

några mindre våtmarksområden. Inom undersökningsområdet fanns en möjlig fornlämning i form 

av ett område bestående av röjningsrösen (L1966:2249).  

I närheten av utredningsområdet finns ett flertal fornlämningar såsom bytomt/gård (L1966:2220, 

L1966:2221, L1966:2222), flera färdvägar (L1966:2799, L1966:2245, L1966:2225), ett vägmärke 

(L1966:2798), en fyndplats (L1966:2796) och ett röjningsröseområde (L2022:4677). Därutöver finns 

även ett förstört röjningsröseområde (L1960:6661) och en fornlämningsliknande lämning 

(L1966:1751). Se figur 5 för en karta som visar undersökningsområdet och fornlämningar. 

Figur 3. Foto från söder som visar en gräsbevuxen yta strax intill ett bonings-

hus inom område 4. Foto: Mats Hellgren 
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Kart– och arkivstudier gjordes med hjälp av lantmäteriets historiska kartmaterial, ortnamnsförteck-

ningar för Älvsborgs län och genomgång av Torpa sockens kyrkoböcker.  

Torpa socken är belagt sedan 1492 och är namngiven efter kyrkbyn Torpa. Socknen ingick förr i Ve-

dens härad  och var vid reformationstiden annexförsamling till Fristad socken. Efter anläggandet av 

staden Borås blev socknens kyrka stadskyrka och sedermera moderkyrka inom pastoratet. 

Byn Viared omnämns första gången i en skattelängd 1545 och bestod då av fyra gårdar. Förledet av 

namnet härrör från mansnamnet Vighe och ordet red betyder röjd mark.  

Utredningsområdet var förr en del av byn Viareds utmarker. Den äldsta kartan som visar Viared är 

en geometrisk avmätning från 1646 (se figur 4). Denna karta är relativt detaljerad men visar inte 

utägorna. Den äldsta kartan där även utägorna syns är en laga skifteskarta från 1862. 

Laga skifteskartan visar inget som tyder på att det har funnits odlingsbar mark inom undersöknings-

området. Området där det kända röjningsröseområdet L1966:2249 är beläget låg då under Viareds 

Ingelsgård och benämns för ”Tåmark” (se figur 6).  

Kyrkböckerna visar att det från 1749 fanns ett torp under Viareds Ingelsgård som kallades Viareds 

Tå. En genomgång av husförhörslängderna visade att torpets bäringskraft var lågt och vid flera till-

fällen benämns torpbefolkningen som ”inhyses” under Ingelsgården. Från och med omkring 1855 

benämns torpbefolkningen enbart som ”inhyses” under Ingelgården och namnet Viareds Tå om-

nämns sista gången på 1860-talet. 

 

Kart– och arkivstudier 

Figur 4. Karta som visar en geometrisk avmätning över byn Viared från 1646. Gården längst till höger är Via-

reds Ingelsgård. 
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Undersökningsområdet utgjordes av fyra mindre områden vilka beskrivs nedan. Område 1, 2 och 3 

låg inom det som under historisk tid var Viareds utmarksområde. Område 4 låg delvis inom en av 

Viareds Ingelsgårds utskiftade gårdar (se figur 5).  

Totalt grävdes 41 schakt fördelat på 252 m2 (se figur 5). Schakten var 2-7 meter långa och 1,3-3 me-

ter breda. Matjordstäcket var mellan 0,15-0,28 meter djupt och jordarten utgjordes huvudsakligen 

av sand eller silt. I bilaga 1 finns schaktbeskrivningar och i bilaga 2 finns kartor som visar de grävda 

schakten. 

 

Område 1 och 2 

Område 1 bestod av ett drygt sex hektar stort skogsområde och område 2 av ett närmare fyra hek-

tar stort skogsområde. Områdena avsöktes genom okulär besiktning och inget av arkeologiskt in-

tresse kunde iakttas. 

 

Område 3  

Området bestod av ett nio hektar stort skogsområde. Inom området fanns ett tidigare registrerat 

röjningsröseområde, L1966:2249. Undersökningen kunde påvisa att röjningsröseområdet var 

310x165 meter stort och innehöll ett 30-tal röjningsrösen av sen historisk karaktär (se figur 5 och 

6). Rösena var i allmänhet runda eller ovala, 2–5 meter stora och 0,2–0,5 meter höga. Flera av röj-

ningsrösena var lagda invid 1-2 meter stora jordfasta block. 

Studier av det historiska kartmaterialet visade att röjningsrösena var anlagda inom ett område som 

benämndes Tåmarken och tillhörde Viared Ingelgårds ägor. En genomgång av husförhörslängderna 

visade att det från mitten av 1700-talet och hundra år framåt fanns det ett torp under Viareds In-

gelsgård som benämndes Viareds Tå. Allt tyder på att de ovannämnda röjningsrösena härrör från 

odlingsaktiviteter av de som bodde i torpet. Torpet övergavs omkring 1855 och huset är inte synligt 

i 1862 års laga skifteskarta. Inom området grävdes 27 schakt och inget av arkeologiskt intresse 

framkom. 

 

Område 4 

Området var närmare fyra hektar stort varav merparten bestod av platsen för en av gårdarna som 

utskiftades från Viareds Ingelsgård under senare delen av 1800-talet. Förutom skogsmark fanns det 

ett äldre boningshus, en äldre ladugård och en industrianläggning i västra halvan av området.  

I området kring boningshuset och i området söder därom grävdes 14 schakt och inget av arkeolo-

giskt intresse framkom.  

 

Resultat 
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Figur 5.  Resultatkarta.  Karta som visar de fyra undersökningsområdena och närliggande fornlämningar. På 

kartan syns även grävda schakt. 
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Slutsats 
Undersökningsresultatet visade att det tidigare kända röjningsröseområdet L1966:2249 anlades 

omkring mitten av 1700-talet och att området brukades av torpare fram till mitten av 1800-talet.  

Bedömningen av röjningsröseområdet baseras på det historiska kartmaterialet och röjningsrösenas 

karaktär. Rösenas övertorvningsgrad var mycket liten eller obefintlig och i flera fall låg stenarna 

kvar ovanpå de block där de en gång placerats. Utöver röjningsrösena fanns det inga spår efter 

fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar inom de fyra undersökta områdena. 

Om planeringen av detaljplanen fortskrider anser Göta Arkeologi att en förundersökning av det 

ovannämnda röjningsröseområdet bör göras. Syftet med en sådan undersökning är att fördjupa 

kunskapsläget för levnadssituationen för torpare inom denna del av Västra Götalands län. Detta 

kan i så fall göras genom en kartering av rösen och odlingsytor samt genom arkivmaterial i form av 

kyrkböcker och bouppteckningar redogöra för vilka som har bott i torpet och deras levnadssitu-

ation. 

Vad beträffar övriga delar av undersökningsområdet är inga ytterligare arkeologiska insatser nöd-

vändiga.  

Figur 6. Utsnitt från en laga skifteskarta över Viareds ägor från 1862. Det röda linjen markerar Tåmarken inom 

Viareds Ingelsgårds ägor medan den blåa linjen markerar området där röjningsrösen är belägna (L1966:2249). 
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Källförteckning 
• Fornsök. www.raa.se 

 

• Lantmäteriet, Historiska kartor. www.lantmateriet.se 

   Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

   15-TOP-49  Laga skifte 1862 

 

   Lantmäteristyrelsens arkiv: 

   Torpa socken  Viared 1-4   Geometrisk avmätning 1646 

 

• Arkiv digital, kyrkböcker. www.arkivdigital.se. Torpa sockens kyrkböcker 

 

• Ortnamnen i Älvsborgs län XI. Ortnamnen i Vedens Härad. Stockholm 1910 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsen diarienummer: 431-19359-2022 

Göta Arkeologi projektnummer: 2227 

Kommun: Borås 

Socken: Torpa 

Fältarbete datum: 2022-07-05—2022-07-27 

Fältarbete personal: Mats Hellgren, Johanna Lega 

Bilagor 

Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

Bilaga 2. Kartor som visar grävda schakt 
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Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

Bilagor 

ID Område Längd x bredd (m) Jordmån Humusdjup (m) Matjordsdjup (m) Jordart Kommentar 

S1000 3 3x1,3 Odlingsmark   Torv Schaktdjup 1,5 m 

S1004 3 3x2,5 Odlingsmark  0,22 Sand  

S1008 3 4x2 Odlingsmark  0,20 Silt  

S1012 3 3x2 Odlingsmark  0,18 Silt  

S1016 3 2x1,3 Odlingsmark  0,20 Silt  

S1020 3 3x1,3 Berg 0,10    
S1024 3 3x1,3 Odlingsmark  0,22 Silt  

S1028 3 4x2 Odlingsmark  0,18 Sand  

S1032 3 4x3 Podsol 0,05  Sand  

S1036 3 3x3 Odlingsmark  0,25 Silt Stenfyllning från sen historisk tid, stenkista 
eller bärlager i anslutning till hagmark. Ca 4x4 
m i diameter, 0,3 m djup 

S1040 3 3x1,5 Odlingsmark  0,15 Sand  

S1044 3 4x1,3 Podsol 0,08  Sand  

S1048 3 2x2 Podsol 0,05  Sand  

S1052 3 4x1,3 Odlingsmark  0,16 Sand  

S1056 3 3x1,3 Odlingsmark  0,16 Sand  

S1060 3 4x1,3 Odlingsmark 0,10 0,15 Sand Berg i en del av schaktet 

S1064 3 3x2 Podsol 0,08  Sand  

S1068 3 3x2 Podsol 0,06  Sand  

S1072 3 3x1,3 Odlingsmark 0,05 0,25 Sand  

S1076 3 4x1,3 Podsol 0,06  Sand  

S1080 3 3x2 Odlingsmark 0,03 0,16 Sand  

S1084 3 4x1,3 Odlingsmark 0,04 0,20 Sand Röjningsröse i östra delen 

S1088 3 3x3 Odlingsmark 0,04 0,15 Silt  

S1092 3 5x3 Podsol 0,05  Sand  

S1096 3 3x3 Podsol 0,05  Sand  

S1100 3 3x2 Podsol 0,08  Sand  

S1104 3 3x3 Podsol 0,08  Sand  

S1108 4 5x1,3 Odlingsmark 0,05 0,18 Silt  

S1112 4 5x1,3 Odlingsmark 0,05 0,20 Silt  

S1116 4 5X1,3 Odlingsmark 0,05 0,25 Silt  

S1120 4 3x1,3 Odlingsmark 0,05 0,23 Lera  

S1124 4 5x1,3 Odlingsmark 0,05 0,28 Silt  

S1128 4 5x1,3 Odlingsmark 0,05 0,28 Silt  

S1132 4 7x1,3 Odlingsmark 0,05 0,22 Silt  

S1136 4 5x1,3 Odlingsmark 0,05 0,22 Silt  

S1140 4 6x1,3 Odlingsmark 0,05 0,20 Torv  

S1144 4 2x1,3 Odlingsmark 0,05 0,25  Fyllnadsmassor innehållande fajans, glaserat 
rödgods, flaskglas mm som härrör från andra 
halvan av 1800-talet 

S1148 4 2x1,3 Odlingsmark 0,05 0,25  Fyllnadsmassor 

S1152 4 3x1,3 Odlingsmark 0,05 0,18  Fyllningsmassor av sand 

S1156 4 3x1,3 Odlingsmark 0,05 0,25 Silt  

S1160 4 3x1,3 Odlingsmark 0,05 0,25 Silt  
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Bilaga 2a. Schaktplan över område 3 
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Bilaga 2b. Schaktplan över område 4 
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