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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län 

med platsen för undersökningen markerad.  

ESRI baskartor. 
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Bakgrund 

Göta Arkeologi har genomfört en arkeologisk utredning steg 1 inom fastigheten Bälinge-Torp 2:7 i 

Bälinge socken, Alingsås kommun (431-25239-2022). Utredningen genomfördes inom det 19 hektar 

stora området med anledning av planerad expansion av en bergtäkt. Ytorna låg omkring 130 meter 

över havet och jordarten bestod huvudsakligen av berg med små inslag av sandig morän och kärr-

torv. 

Det fanns inga kända fornlämningar inom utredningsområdet. De närmast belägna lämningarna 

ligger cirka 1 km mot väster och utgörs av fossil åker (L1959:1578), uppgift om en stenkammargrav 

(L1960:1305), en hög (L1960:1286) och flera stensättningar (L1960:1900, L1960:1901, L1960:1902, 

L1960:1359, L1960:1380). 

 

Terrängen i området präglades av ytligt berg i de högre partierna och våtmarker i de lägre. Hela 

området var skogbevuxet men relativt öppet på grund av att berget ofta låg i dagen. Utredningens 

syfte var att genomsöka området och identifiera eventuella fornlämningar synliga ovan mark, till 

exempel gravar eller röjningsrösen. Syftet var också att urskilja ytor som skulle kunna innehålla spår 

efter förhistorisk aktivitet osynlig ovan mark, till exempel boplatslämningar. Fältarbetet genomför-

des som en okulär inventering till fots. 

 

Figur 2. Bergtäkten idag. Foto Johanna Lega 
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Kart- och arkivstudier 

Det aktuella utredningsområdet ligger i Bälinge socken som tidigare ingick i Kullings härad. År 1955 

uppgick socknen i Alingsås stad och är sedan 1970-talet en del av Alingsås kommun. Det äldsta 

kartmaterialet som visar närområdet är från mitten av 1800-talet. Det är då framför allt gårdarnas 

inägomark som visas medan utmarkerna endast nämns i text. Häradsekonomiska kartan från 1890-

97 (fig 3) är den äldsta påträffade kartan där utredningsområdet är synligt. Det är beläget på ut-

markerna tillhörande gården Torp, strax väster om sockengränsen mot Hol. Strax nordväst om ut-

redningsområdet ligger Risa gård. På en laga skifteskarta från 1851 nämns det att Risa gårds norra 

och östra gräns möter Torpa och Karlstorps gemensamma skog och betesmark. De exakta gränser-

na är inte markerade men sannolikt låg utredningsområdet inom denna samfällda utmark. 

Figur 3. Utdrag ur Häradskartan 1890-tal med utredningsområdet markerat. Det stora utmarksområdet 

mellan sockengränsen  och åkermarken i väster utgjordes av samfälld betesmark tillhörande gårdarna Torp 

och Karlstorp. 
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Figur 4. Utdrag ur Esri Open Streetmap som visar ut-

redningsområdet och omkringliggande fornlämningar. 
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Slutsats och åtgärdsförslag 

Utredningen resulterade i att inga nya fornlämningar kunde konstateras. Det gick inte heller att 

identifiera några lämpliga ytor för förhistorisk bosättning. Göta Arkeologi bedömer att inga ytterli-

gare arkeologiska insatser är nödvändiga inom exploateringsområdet.  

Figur 5. Området utgjordes framför allt av berg med partier av våtmark. Foto Johanna Lega 



9 

Länsstyrelsen diarienummer: 431-25239-2022 

Göta Arkeologi projektnummer: 2230 

Kommun: Alingsås 

Socken: Bälinge 

Fastighet: Bälinge-Torp 2:7 

Fältarbete: 12 timmar (2022-08-31) 

Fältarbete personal: Johanna Lega och Mats Hellgren 

Källförteckning 
Fornminnesregistret, Fornsök  https://app.raa.se/open/fornsok/ 

 

Lantmäteriet, Historiska kartor www.lantmateriet.se 

 1821  Storskifte    15-bäl-21 

 1851  Laga skifte    15-bäl-20 

 1853  Laga skifte    15-bäl-29 

 1890-97 Häradsekonomiska kartan Alingsås, 33-8 

 

Informationskartan Västra Götalands län www.lansstyrelsen.se 



10 


