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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län 

med platsen för undersökningen markerad.  

Utdrag ur ESRI baskartor. 
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Sammanfattning 
Den arkeologiska förundersökningen berörde den nordvästra delen av en fossil åker med röjnings-

rösen, L1960:4388. 

Förundersökningen resulterade i att fyra kraftigt övertorvade röjningsrösen påträffades vid sök-

schaktning. De var mellan 1,5 och 3 meter i diameter och 0,2-0,3 meter höga. Stenstorleken var 0,2

-0,4 meter i diameter. Två av röjningsrösena torvades av och profilgrävdes. De bestod av 1-2 lager 

sten. I samband med kart och arkivstudier upptäcktes några gärdsgårdar som hör till Kanåsens 

gränsdragning år 1785. Förövrigt kunde kartmaterialet berätta att den fossila åkern inte har brukats 

som åker efter 1782. 

Strax väster om fornlämningen påträffades ytterligare ett antal röjningsrösen vilket medför att geo-

metrin i Fornreg har justerats. 

Göta Arkeologi bedömer att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga inom exploate-

ringsområdet. Det är emellertid önskvärt att gärdsgårdar bevaras i så hög utsträckning som möjligt. 

För den återstående delen av den fossila åkermarken L1960:4388 kvarstår lagskyddet som tidigare.  

Figur 2. Vid sökschaktning inom ytan påträffades fyra, 

kraftigt övertorvade rösen. Foto Johanna Lega 



6 

Inledning och bakgrund 
I mitten av oktober 2022 genomförde Göta Arkeologi en förundersökning inom fastigheten 

Kanåsen 1:4 i Toarp socken, Borås kommun. Förundersökningen genomfördes enligt länsstyrelsens 

beslut 431-34435-2022 eftersom en privatperson har för avsikt att bebygga en del av fornlämning-

en med enbostadshus och garage. 

Syftet med förundersökningen var att ge länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om till-

stånd till ingrepp i fornlämning. Det var av särskild vikt att fastställa den berörda delen av fornläm-

ningens omfattning och ge länsstyrelsen planeringsunderlag inför fortsatta åtgärder. Fornlämning-

ens karaktär, datering, utbredning och komplexitet skulle bedömas och fornfynd skulle tas tillvara. 

Resultatet skulle också kunna användas som planeringsunderlag av exploatören. 

Förundersökningsområdet var ca 2 350 kvadratmeter stort och utgjordes av två geometrier, en för 

infartsvägen och en för tomtmarken. Området är beläget mellan 305 och 308 meter över havet i ett 

kuperat landskap med inslag av skog, åker, betesmark och våtmark. Jordarten inom förundersök-

ningsområdet utgjordes av sandig morän men in närområdet fanns också inslag av berg och morän. 

Sydost om exploateringsområdet finns ett 1,5 hektar stort område med fossil åker och omkring 200 

kvadratmeter av denna kommer att påverkas av den nya bebyggelsen. I närområdet finns det 

många områden med fossil åker (L1960:4384, L1960:4387 m.fl.) en hällristning i form av 46 skålgro-

par i ett jordfast block (L1964:6943) och flera områden med lägenhetsbebyggelse. Landskapet har 

en stark kulturhistorisk prägel där flera av de gamla torpen och gårdarna liksom ruiner av de som 

övergetts finns kvar. Figur 3 är ett fotografi från platsen för den nya bebyggelsen i sydost mot går-

den Kanåsen i nordväst. Mellan de två förhöjningarna i landskapet ligger en våtmark. 

Figur 3. Utsikt från förundersökningsområdet mot norr. I 

svackan mellan de båda förhöjningarna ligger en våtmark. 

Foto Johanna Lega 
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Figur 4. Karta över närområdet med fornlämningar 

markerade. Förundersökningsområdet består av två 

gråa geometrier intill den fossila åkern L1960:4388. 

Utdrag ur Esri kartmaterial. 
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Kart- och arkivstudier 
Förundersökningsområdet låg i Toarp socken i Ås härad. Namnformen Toarp är belagd sedan 1409 

och socknen har sedan reformationstiden varit annex till Rångedala. Sockennamnet har sitt ur-

sprung i kyrkbyns namn. Förledet To- kommer av det fornsvenska mansnamnet Thodhe och slutle-

det -arp betyder torp.  

Kanåsen var ursprungligen ett kronotorp som byggdes på kronoallmänningen Gälaveden år 1777. 

Fem år senare (1782) omvandlades torpet till ett nyhemman, vilket innebar att innehavaren, Peter 

Person, fick uppodlingsrättigheter men blev också skattepliktig för 1/8 mantal. Uppgifterna är häm-

tade från lantmäteriets karta över skattläggningsavmätning för Kanåsen (fig. 5). Där beskrivs 

ägorna, byggnaderna och vilka värden gården hade; a betecknar tomten med stuga och ladugård, b 

är en liten humlegård, c är åkerjorden bestående av sandmylla med några rör och jordfasta stenar i, 

d, e och f är olika typer jordar lämpliga för vall. Det aktuella förundersökningsområdet ligger ännu 

inte inom det nya hemmanet Kanåsen utan fortfarande inom allmänningen Gälaveden. Ytterligare 

några år senare (1785) utökas gårdens marker något med åker, vall och mossmark i nordost (fig. 6). 

Förundersökningsområdet är beläget strax söder om det utökade området. Laga skifte äger rum 

1857 och Kanåsen blir nu en större sammanhängande fastighet (fig. 7). Förundersökningsområdet 

ligger på ytor markerade med nr. 45 stenbunden tåmark och nr. 64 stenbunden backe. Omkring 

1890 skapas den häradsekonomiska kartan där Kanåsens fastighet ser sig lik ut och rymmer tre går-

dar. Åkermarken har ökat något i omfång och slingrar sig mellan mossmark och stenig morän. Plat-

sen för den fossila åkern L1960:4388 är markerad med streckad linje och har enligt kartmaterialet 

inte varit uppodlad från 1782 och framåt. Platsen för Kanåsens bebyggelse år 1782 är markerad 

med en vit pil. Den största åkern syns på häradskartan och låg öppen in på 1960-talet (fig 8). 

Figur 5. Karta över Nyhemmanet 

Kanåsen från 1782. Lantmäteriet, 

Historiska kartor. 
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Figur 6. Karta över Kanåsen 

från 1789. Nu har fastigheten 

utökats med de delar som är i 

färg. Lantmäteriet, historiska 

kartor 

Figur 7. Karta över Kanåsen 

vid Laga skifte 1857. De delar 

som fanns sedan tidigare är 

markerad med gul linje. Lant-

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

lagt upptogs 18 schakt med en total yta av ca 100 kvadratmeter. Förna och eventuell matjord skra-

pades av skiktvis ned till alven. Schakten var från 0,08-0,32 meter djupa och efter undersökningen 

återfylldes de. Samtliga påträffade röjningsrösen inom förundersökningsområdet mättes in. Inmät-

ningar utfördes med RTK-kopplad GPS och för dokumentationen användes en tablet och appen Ar-

keo. Fotografering skedde med mobilkamera.  

Det aktuella området låg på den nordvästra kanten av en moränförhöjning. Några meter av ytan 

längst i sydost var plan, förövrigt sluttade den ner mot en svacka i nordväst. Området var bevuxet 

med gräs och gles blandskog. Inga lämningar var synliga ovan markytan men i samband med 

schaktning framkom fyra stycken kraftigt övertorvade och flacka röjningsrösen. Två av rösena tor-

vades av i sin helhet och profilgrävdes. Det ena röset profilritades på digitalt millimeterpapper och 

båda rösena fotograferades i plan och profil. 

I samband med utredningen gjordes en bedömning av den fossila åkerns utsträckning mot väster 

eftersom exploateringsområdet låg mycket nära denna gräns. Området med röjningsrösen visade 

sig vara något större än vad som tidigare varit känt och dess geometri har uppdaterats i kulturmiljö-

registret (fig. 9).  

Figur 8. Kanåsen på häradsekonomiska 

kartan från omkring 1890. Den fossila 

åkern är enligt kartmaterialet inte upp-

odlad från 1782 och framåt. 
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Figur 9. Karta över förundersökningsområdet och den fossila 

åkermarken. Schakt, påträffade röjningsrösen och fornläm-

ningens nya utsträckning är markerade. Utdrag ur Esri kart-

material. 
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Figur 10. Ett av röjningsrösena rensas fram av 

Simon Karlsson. Foto Johanna Lega 

Röjningsrösena inom området var kraftigt övertorvade och gick inte att se ovan markytan. De på-

träffades därför först vid schaktningen. Rösena var mellan 1,5 och 3 meter i diameter och 0,2-0,3 

meter höga. Stenarna var i genomsnitt 0,2-0,4 meter stora. Två av röjningsrösena torvades av och 

profilgrävdes. De bestod av 1-2 lager sten och inget kol från eventuell svedning av ytan kunde 

iakttas. Vid sökschaktning mellan röjningsrösena kunde inte heller någon matjord konstateras. Det 

röse (R200) som påträffades längst ner i nordväst, nära svackan, var beläget i en öppning i gärds-

gården. Förmodligen hänger röset samman med gränsdragningen på 1700-talet eller en senare 

nedplockning av gärdsgården. Övriga rösen är en del av den fossila åkern och är belägna på den 

yttersta delen av moränryggen som  sedan övergår i våtmark i nordväst. 

Flera stengärdsgårdar fanns inom exploateringsområdet eller i direkt anslutning till det. Några av 

dem är aktiva gränser och har därmed inget skydd av kulturmiljölagen. En del av murarna kan 

emellertid konstateras  vara den sydvästra gränsen för Kanåsens utsträckning 1785 och har marke-

rats i kartan (fig. 11).  Gärdsgårdarna utgjordes av två delar L226 i nordväst och L190 i öster. L226 

var 1,5 meter bred, 0,6 meter hög och var uppbyggd av  0,2-0,4 meter stora stenar. Muren avsluta-

des av öppningar i båda ändar. L190 var 1 meter bred, 0,4 meter hög och var konstruerad av 0,3-

0,4 meter stora stenar.  Muren hade en öppning i nordväst men fortsatte mot öster. Murarna kan 

betraktas som dokumenterade men det är önskvärt att de bevaras om möjlighet finns.  
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Figur 11. Plan över schakt, röjningsrösen och de 

äldsta stengärdsgårdarna inom förundersökningsom-

rådet. Utdrag ur Esri kartmaterial. 
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Slutsats och åtgärdsförslag 
Den fossila åkermarken (L2022:5678) har en storlek av ca 15 000 kvadratmeter. Den nordvästra 

delen som nu är aktuell för exploatering omfattar ca 200 kvadratmeter. Fyra rösen kunde doku-

menteras inom ytan. Några tecken på svedning av området i form av kollinser i rösena kunde inte 

konstateras. Det fanns inte heller någon matjord mellan rösena vilket kan ha flera orsaker. Det kan 

bero på att röjningen skett för bete snarare än odling eller att odlingen varit extensiv eller av enkelt 

slag och inte genererat särskilt mycket matjord. Möjligheten finns också att matjorden eroderat 

ned till svackans botten. Förmodligen har det varit en kombination av dessa alternativ där marker-

na kan ha röjts och nyttjats på olika sätt under tusentals år. Frågorna är särskilt svåra att besvara  

när en så liten del av fornlämningen undersöks. Datering av enstaka röjningsrösen ger osäkra resul-

tat eftersom sporadiska kolbitar inte nödvändigtvis behöver hänga samman med att röset kon-

strueras. En relativ datering blir därför så nära verkligheten vi kommer i detta fall.  Det förutsätter 

att röjningen har skett i samband med odling. Dateringen baseras på det historiska kartmaterialet 

över området som visar att marken inte har odlats efter 1782. Den fossila åkern bör därför vara 

äldre än så. En sammantagen bedömning av rösenas placering, karaktär och övertorvningsgrad i 

kombination med markernas beskaffenhet ger att de mycket väl kan ha sitt ursprung i äldre järnål-

der eller tidigare. Enligt uppgift har man även hittat bearbetade föremål av flinta i närområdet. 

Den arkeologiska förundersökningen har genomförts enligt undersökningsplanen utan avvikelser. 

Göta arkeologi  bedömer att inga ytterligare insatser är nödvändiga inom exploateringsområdet. 

Den fossila åkermarken kvarligger i direkt anslutning till  den nya tomten och bör med fördel mark-

eras ut när byggnationen startar. Några gärdsgårdar inom tomten markerar gränsen för Kanåsen 

enligt 1789-års karta. Dessa bör om möjligt bevaras. 

Figur 13. Framrensning av ett av 

röjningsrösena. Foto Johanna Lega 
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Källförteckning 
• Kulturmiljöregistret, app.raa.se 

• Ortnamnen i Älvsborgs län. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. 

Del XIV, Ås härad. 

• Lantmäteriet, Historiska kartor. historiskakartor.lantmateriet.se 

  1782   Skattläggningsberedning  Toarps socken Kanåsen nr 1 

  1785   Skattläggningsberedning  Toarps socken Kanåsen nr 1 

  1857   Laga skifte    15-toa-27 

  1890-talet  Häradsekonomiska kartan Toarp, 34-21   

Administrativa uppgifter 

Bilagor 
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar  

Bilaga 2. Beskrivningar av rösen 

Bilaga 3. Ritning av röse R144 

Bilaga 4. Fotografier av undersökta röjningsrösen 

Länsstyrelsen diarienummer: 431-34435-2022 

Göta Arkeologi projektnummer: 2243 

Kommun: Borås 

Socken: Toarp 

Fastighet: Kanåsen 1:4 

Lämningsnummer: L1960:4388  

Fältarbete: 6 timmar för två personer (2022-10-19) 

Fältarbete personal: Johanna Lega och Simon Karlsson 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Schaktbeskrivningar 

ID Längd Bredd Stenstorlek 
(m) 

Form Profil Övertorv-
ning 

Intill 
block 

Under-
sökt 

Beskrivning 

R118 2 m 1,5 m 0,2-0,4 Oval Flack Kraftigt X X 0,2 m h 

R144 3 m 3 m 0,2-0,4 Rund Flack Kraftigt X X 0,35 m h 

R172 2,5 m 2 m 0,2-0,4 Rund Flack Kraftigt   0,2 m h 

R200 3 m 2,5 m 0,2-0,3 Rund Rundad Delvis X  Ligger i glapp i gärdsgård 

R238 3 m 3 m 0,3-0,4 Rund Rundad Delvis X  0,4 m h 

R249 3 m 2 m 0,2-0,3 Oval Flack Delvis X  0,2 m h 

Bilaga 2 - Beskrivning av röjningsrösen 

ID Längd x 
Bredd 
(m) 

Markslag Jordmån Jordmånsskikt Schakt-
djup (m) 

Jordart Kommentar 

S100 4x4 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,12 Silt  

S106 1,5x1,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,15 Silt  

S110 2x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Silt  

S114 4x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,12 Silt  

S132 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,10 Silt  

S136 3x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Silt  

S140 2,5x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,15 Silt  

S156 4x2 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Silt Schakt för snittat röse 

S160 2x1,3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Silt  

S164  2x1,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,12 Silt  

S168 1,5x1,3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,10 Silt  

S195 2x1,3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,16 Silt  

S210 3x1,5 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,08 Lera  

S214 3x1,3 Skog  Fyllnadsmaterial 0,10   

S218 3x1,5 Åker  Förna, Matjord 0,32 Silt  

S222 3x1,3 Åker  Förna, Matjord 0,30 Silt  

S234 2,5x1,3 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,14 Silt  

S260 3x1 Skog Podsol Förna, Blekjord 0,12 Silt Snittat röse 

Bilaga 3 - Ritning röse R144 
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Bilaga 4 - Fotografier av undersökta röjningsrösen 

Röse R144 i plan 

Röse R144 i profil 
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Bilaga 4 - Foto röjningsrösen 

Röse R118 i plan 

Röse R118 i profil 
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