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Sammanfattning:  

 En arkeologisk utredning (steg 1) har gjorts inom del av 

fastigheterna Delebäckstorp 1:4 samt 1:159 – 1:169 Gullspångs 

kommun. 

 Utredningen har genomförts i enlighet med undersökningsplan för 

området som upprättats på samma slags förfrågningsunderlag som 

generellt sett ligger till grund för av länsstyrelsen beslutad 

motsvarande utredning. 

 I området hittades flera områden med röjningsrösen jämte enstaka 

odlingsrösen som är övrig kulturhistorisk lämning. 

 I området hittades inga fornlämningar eller sådana spår som ger 

anledning att förmoda att det finns fornlämningar. Resultatet innebär 

såvitt det gäller fornlämningar inga effekter för fortsatt planering.  

 I området finns övriga kulturhistoriska lämningar i området där det 

kan vara lämpligt att om möjligt visa hänsyn. 
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INLEDNING   

Västergötlands museum har utfört en arkeologisk utredning inom 

Delebäckstorp 1:4 samt 1:159 – 1:169 Gullspångs kommun. Utredningen 

har beställts av Delebäcks Skogsfastigheter. Den har föranletts av en 

planerad ändring av förslag till byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp, del 

av fastighet Sjötorp 1:1 och 2:1. Det aktuella området blev planlagt 1982 

och har delvis genomförts (t ex avstyckning). Planändringen består enkelt 

uttryckt i ändring av utnyttjandegrad (byggnadshöjd, byggnadsarea mm) och 

utformning i kvartersmark med markanvändningen bostäder.  

Gullspångs kommun har i planändringen uttryckt att arkeologi – 

kulturmiljövård hanterats vid prövning av den plan som gäller. 

Länsstyrelsen har dock vid samråd enkelt uttryckt menat att tiden sprungit 

ifrån de bedömningar som gjordes 1982 och att förutsättningar ändrats vad 

gäller fornlämningar: 

När den gällande byggnadsplanen antogs år 1982 gällde 1942 års fornminneslag, vilken 

saknade utredningsinstrument. Ny kulturmiljölag trädde i kraft 1988 och i den infördes 

Länsstyrelsens möjlighet att besluta om arkeologisk utredning för att ta reda på om en 

fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag som innebär att ett större markområde tas 

i anspråk (2 kap. 11 § kulturmiljölagen). En sådan arkeologisk utredning har inte utförts 

och Länsstyrelsen saknar därför underlag för att kunna bedöma om fornlämningar 

påverkas av planerat arbetsföretag. 

 

Detta innebär att planens genomförande inte är säkerställt, och att en byggherre genom ett 

senare KML-beslut kan riskera en s.k. ej ersättningsgill planskada. Det kan innebära att 

länsstyrelsen beslutar om kostsamma arkeologiska undersökningar eller att länsstyrelsen 

avslår ansökan om tillstånd till ingrepp i en fornlämning. 

 

Om kommunen väljer att inte utföra en arkeologisk utredning inför fastställande av 

slutgiltig detaljplan bör detta framgå i planbeskrivningen samt att Länsstyrelsen i 

samrådsyttrande framfört krav på att arkeologisk utredning ska utföras för att fastställa 

eventuell fornlämningsförekomst. 

 

Den här rapporten sammanställdes efter avslutning av fältarbetet och 

redovisar resultat, bedömning av antikvarisk status och rekommendationer.  
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Målsättning och måluppfyllelse 

Den arkeologiska utredningen steg 1 har följt den generella 

kravspecifikation som en länsstyrelse normalt ställer på en utredning av det 

här slaget. Den arkeologiska utredningen uppfyller därmed de krav som 

Länsstyrelsen skulle ha ställt i en utredning med särskilt beslut. Det innebär 

att utredningsresultatet ska kunna användas som underlag för att bedöma 

eventuella ytterligare åtgärder i det fall det finns fornlämningar i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utredningsområdet 
ligger strax söder om 
Delebäckstorp i Gullspångs 
kommun, väster om sjön 
Skagern. I området finns inga 
kända fornlämningar. 

 

Målet med utredningen var att ta reda på om någon hittills fornlämning 

berörs av planeringen samt att på ett grovt sätt avgränsa de lämningar som 

eventuellt skulle kunna ha hittats vid utredningen. Utredningens målsättning 

var i första hand deskriptivt, men har också inneburit analys. Resultatet skall 

användas som planeringsunderlag.  

Antaganden om ålder för objekt som eventuellt kan identifieras i området är 

i bedömning av antikvarisk status viktig (t ex före 1850) och bör motiveras 

väl. Att det är problematiskt med precisa åldersangivelser framgår av längre 

ned i rapporten. De lämningar som hittats har bedömts vad gäller 

antikvarisk status. En arkeologisk utredning steg 1 omfattar även en 

bedömning om det på välgrundad mening finns anledning till 

utredningsgrävning (steg 2). Utredningens yttersta mål, som nu uppfyllts, 

kan sägas vara att göra alla fornlämningar kända i utredningsområdet såvitt 
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det varit möjligt att bedöma med enbart inventering som insamlingsmetod. 

Bedömningen är dock inte en ogrundad uppfattning utan baseras på 

noggrann observation av områdets karaktär i fält vid inventeringen. 

Metod 

Utredningen genomfördes i fält som inventering vid ett par tillfällen i mars 

2022. Konkret har den inneburit ett slags långsam vandring under 

observation i hela området, men med prioritering på mer noggrann 

avsökning av områden där förutsättningarna för att finna indikationer på 

fornlämningar varit bättre.  Inventeringen gjordes med stöd av 

AndroidTablet (extern antenn Garmin GLO 2 GPS/GLONASS; 

programvara MapItGIS). Vid inventeringen användes digitaliserade äldre 

kartgenerationer från olika tider som underlagskartor i ett fält-GIS samt ett 

skikt med terrängskuggning som hämtats från Riksantikvarieämbetets 

Fornsök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skärmdump från 

användning av fält-GIS i 

surftab/platta. Det som avbildas 

är skärmbilden med karta från 

1825 som underlag samt 

inmätta röjningsrösen (röda 

punkter) som delvis 

sammanfaller med odlingsmark, 

men också ängsmark. Med de 

äldre kartorna med ut på plats 

har det alltså gått att inventera i 

ett historiskt landskap som i 

mycket hög grad försvunnit. 
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Det senare hade i förberedelserna kunnat användas för att identifiera 

tänkbara kluster med t ex röjningsrösen eftersom även mindre lokala 

förhöjningar syns väl i terrängskuggningskartan. Vid inventeringen hittades 

omkring 160 – 170 röjningsrösen jämte ett antal rösen som mer erinrat om 

odlingsrösen av slaget ”stentipp” (sten som samlats ihop från mark eller från 

bortröjda mindre röjningsrösen). De flesta av de identifierade röjningsrösena 

mättes in med en punkt i dokumentations-systemet. Utifrån de inmätta 

röjningsrösena har sedan en buffring om 10 meter genererats kring varje 

separat dokumenterad förekomst i GIS-programvara (QGIS). Buffringen har 

sedan legat till grund för bedömning av områden med sammanhängande 

röjningsrösen. Inventeringen innebar dessutom ett bra tillfälle att värdera 

områdets potential för t ex utredningsgrävning. Inga sådana insatser sågs 

som relevanta eller meningsfulla någonstans inom utredningsområdet. 

Terrängen var bitvis litet svår att ta sig igenom svårinventerad på de ställen 

där en tjock matta av avverkat ris låg på marken.  

 

 

Figur 3. I delar av området fanns bitvis delar med en ”matta” av avverkat ris som tog en 
del tid att ta sig igenom. 

 

Topografi och fornlämningsmiljö 

Området är cirka 1000 – 1100 m i N-S riktning och knappt 700 meter brett. 

Omräknad (kartesisk) yta är totalt sett ca 80 hektar. I den norra delen är en 

relativt stor recent avverkningsyta (ca 20 hektar) Omfattningen av ”öppen 

mark” skiftar något beroende på hur man betraktar igenväxningsgrad. Delar 

av området har i relativt modern tid omvandlats från jordbruksmark och 

lövskogsbevuxen hårdvall till något som ter sig som mer skogbevuxen mark 

som på senare tid delvis avverkats. De ”odalägor” som omnämns i en nära 

relaterad storskifteskarta från sent 1770-tal, d v s åker, ängs- och betesmark 
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har alltså genomgått förändringar (LM akt 16-hov-63b). Vid den tiden 

ingick i utredningsområdet förutom Sjötorp även torpet Karlstorp i 

utredningsområdets södra del. Samma karta (som avser delning av 

skogsmark samt rågångar och mark väster om Sjötorps odalmark) 

omnämner ”Delebäckstorps och Siötorps Pretenderade Skog, hvilken till en 

stor del består hvilken till en stor del består af Svedjor, samt för Resten af 

wacker Furu och Granskog.”  

Utvecklingen inom området kan delvis följas i olika kartgenerationer. I 

ekonomisk karta från 1960 har t ex jordbruksmarken minskat jämfört med 

en karta från 1921 (se karta figur 7). 

Kända fornlämningar, kulturlämningar mm 

I området finns, som konstaterats i samrådshandlingen inga fornlämningar 

eller övriga kulturhistoriska lämningar i fornminnesregistret.   

Skog och historia 

Skog och historia var ett arbetsmarknadsprojekt som pågick från mitten av 

1990-talet och drygt tio år framåt. Syftet var att genom inventeringar, 

utbildningar och information fördjupa förståelsen kring de historiska spåren 

i skogsmarken. För att ta hand om resultatet från inventeringarna 

genomförde Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen åren 2012-2016 ett 

projekt för att kvalitetssäkra en del av de registreringar som gjordes inom 

Skog och historia. Detta var nödvändigt för att informationen ska bli 

tillförlitlig för markägare, myndigheter och allmänhet. I området finns inga 

lämningar registrerade inom projektet. I övrigt finns ingen redovisning av 

art skyddsområde för byggnadsminne, kulturmiljöer eller gårdar i Västra 

Götaland och liknande som redovisas i Länsstyrelsens webbgis. 

 

Figur 4. Vy mot Skagern från områdets gräns mot norr: ett stenigt, numera avverkat 
område utan spår av äldre brukning i åker eller äng. Det motsvarar ängen litt 49 i kartan 
från 1825 nedan. 



Arkeologisk utredning mars 2022 

 

 

6 

 

 

Figur 5. Kartvy från 1825 över Kroppfjäll och hemmanet Sjötorp, men enbart främst den 
del som hört till hemmanet. Förutom tomt med täppor beskrivs ett antal småflikiga 
åkerlyckor, en hel del ängsmark samt beteshagar och skog. Den stora ängsmarken i nedre 
karthalvan (Litt 50) bärgades åt säteriet Kroppfjäll medan hemmanet bärgade ängen(49) 
mot nordväst.  

Sjötorp – historik och röjningsrösen 

Sjötorp sägs ha anor som finnhemman. I början av 1600-talet drabbades 

Finlands befolkning av missväxt under en lång tid. Många flyttade till 

Sverige där staten erbjöd mark som fanns i den svenska ödebygden. Det gav 

på sikt staten ökade skatteinkomster medan den som röjde mark och byggde 

upp ett hemman fick ett antal skattefria år i etableringsskedet. För Sjötorps 

del omnämns en ”Peder” vars röjning kan ha påbörjats under 1610-talet. 

1631 omvandlades Sjötorp till skattehemman och Sjötorp bytte därefter 

ägare och skatteformer under en lång tid (Kjelldorff, Bertil och Gribing, 

Lena 2005). År 1825 gjordes en arealavmätning av Kroppfjäll samt 

hemmanet Sjötorp (se figur 5). I den kartvyn möter man ett distinkt gårdstun 

och mycket småflikiga odlingsarealer, snarast lyckor som ligger insprängda 

i ängsmarker. I en sen 1700-talskarta över det angränsande Delebäckstorp 

framgår att svedjebruk praktiserades på flera ställen i byns skogs- och 

utmarker. Sådana kan ju också ha förekommit inom det nu aktuella 

utredningsområdet både då och betydligt senare. Någon närmare eller 

djupare analys av Sjötorps historik och kartor över området har inte gjorts, 

snarare ett slags ytvärdesanalys.  I den ter det sig som om Sjötorps marker 

under lång tid haft ett växelspel mellan ganska bestämda odlingsarealer och 

ängsbruk och möjligen även inslag av svedjebruk. 
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Små flikiga lyckor som odlats på enkelt sätt i en terräng mycket rik på sten 

har avsatt rösen, i par med att även välskött ängsmark – hårdvallar genererat 

röjda ytor och upplagd röjningssten. Det går t ex att se en viss 

avståndsmässig relation mellan röjningrösen till de områden som noterats 

som enklare åkerlyckor i en karta från 1825 (se t ex figur 2). Flera rösen 

ligger upplagda i anslutning till sådan mark. Men i de marker som under 

sent 1800-tal eller rent av tidigt 1900-tal expanderat saknas rösen i hög grad. 

Det kan tyda på att röjningsrösen tagits bort i intensivare brukning under 

tidigt 1900-tal. En del av sådan sten har sannolikt lagrats om i de större 

odlingsrösen eller snarast stentippar som ligger i närheten av sentida 

åkermark (t ex som den visas i en karta över Sjötorp från år 1920). Här går 

givetvis inte att avgöra exakta skeenden, men en intensifiering av odlad 

mark på bekostnad av fodermark (äng) bör ha kunnat innebära att ett annat 

fokus satts på att bruka hårdvallarna eller marken utanför odlingsmarken i 

ängsbruk. Ett exempel är kanske det disparata området med röjningsrösen 

längst i nordost av utredningsområdet. Det kan associativt ses i samband 

med uppgifter i laga skifteskarta från 1840 för Delebäckstorp, där mark (Litt 

165, 165a) betecknad "Äng genom utbyte bekommen af Sjötorp" (LM 16-

hov-268). Den mot det norra utredningsområdet angränsande marken 

namnges då som "Sjöängen". På ett kanske grovt plan kan man förstå eller 

tolka området som balanserat mellan småskaligt åkerbruk, spanmål och 

skötsel av ängsmarker i hög grad, med slåtteraktivitet där de många rösena 

främst är ett resultat av omfattande ängsbruk snarare än odling. 
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RESULTAT 

I utredningsområdet hittades en hel del mindre rösen med sten som ligger i 

grupper. Efter en enklare analys som beskrivits ovan identifierades 14 

områden med röjningsrösen. Röjningsröse är en stensamling som 

uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland även för annan 

verksamhet. Områdena skiftar i storlek, från litet mer än 100 m ned till 30 

meter långa och med ganska likartat utseende vad gäller de mindre 

röjningsrösena som grovt sett är mellan 3 – 5 meter i diameter och mellan 2 

– 3 dm till 7 dm höga. De som odlingsrösen nämnda stenrösena ligger i 

direkt anslutning till i yngre tid odlad åker. De åkerlapparna är tydligt 

redovisade i äldre kartor från andra hälften av 1800-talet och framåt. Det går 

att spåra dem i den s.k. Häradskartan som sammanställdes under sent 1800-

tal efter befintliga lantmäterikartor. De märks än mer tydligt i en karta från 

1920-talet samt i den ekonomiska kartan från 1950-talets senare del. I den 

kartgenerationen har odlingsmarken krympt och tidigare uppodlad mark 

lämnats. Det har inte setts som relevant att beskriva de sentida odlingsytorna 

(med tillhörande dikningar m m) särskilt. Ungefär samma sak gäller 

tomterna till Stora Sjötorp samt den långt yngre enhet som gått under 

namnet Lilla Sjötorp. Vid den senare platsen finns rester av en brunn samt 

en lada med betongdelar (foderbord eller vattenhoar?) utan egentligt 

antikvariskt intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Stensatt brunn vid 
den sena enhet som 
kallades lilla Sjötorp.  
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Figur 7. Den förenklade kartvyn redovisar olika generationer av åkerlyckor/odlad mark 
inom Sjötorp, från 1800-talets första hälft, ca 1920 samt sent 1950-tal samt områden 

med röjningsrösen (RR1-14). Röjningsröseområdena RR5 – RR6 sammanfaller i likhet med 
ett fåtal större odlingsrösen med åkermark när den var som mest utbredd. Avsaknaden på 
röjningsrösen i den yngre åkermarken kan tyda på att de röjts bort eller samlats i de 
större odlingsrösena som delvis har karaktär av stentipp. 
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Beskrivningarna över röjningsröseområdena som RR 1 – RR 14 har gjorts 

kortfattad nedan, följt av en kort utläggning om bedömningsgrunderna för 

värdera deras antikvariska status som övrig kulturhistorisk lämning. 

RR-01 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse) 

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 75 m x 30 m (NO-SV). Rösena, ca 7 st, 
ligger i äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,7 m höga med gerenell 
stenstorlek om 2 - 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och 
normalt sett med blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna 
mellan rösena finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra 
spår av odling syns inte i terrängen. Mindre områden med rösen i närområdet grupperas 
kring mer sumpig håla mellan dem. Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog 
(1825), Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan); brukningsväg till ängsmarken i Ek 
karta 1955-58. 

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

 

Figur 8. RR-01 Röjningsröseområde 1, men relativt tydligt synbara rösen utan 
jordinbladning och mossa vilket tas som signal på att de inte är av betydande ålder (röset 
i bild inmätt som nr 20. I bilden syns även stakkäpp vid gränsrör för utstakad tomt. 

 

RR-02 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 60 m x 30 m (NO-SV). Rösena, ca 4 st, 
ligger i äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,6 m höga med gerenell 
stenstorlek om 2 - 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna och 

normalt sett med blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna 
mellan rösena finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra 
spår av odling syns inte i terrängen. Mindre områden med rösen i närområdet grupperas 
kring mer sumpig håla mellan dem. Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog 
(1825), Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan); brukningsväg till ängsmarken i Ek 
karta 1955-58.  

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning  
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RR-03 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 45 x 22 m. Rösena, ca 6 st, ligger i 
äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,7 m höga med gerenell stenstorlek om 2 
- 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna och normalt sett med 
blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena 
finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling 
syns inte i terrängen. Mindre områden med rösen i närområdet grupperas kring mer 
sumpig håla mellan dem. Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog (1825), 
Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan); brukningsväg till ängsmarken i Ek karta 1955-
58. 

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

 

Figur 9. RR-04 ligger i kanten av den äng som omnämns som Litt 49 i figur 5 ovan, del av 
den ängsmark Sjötorpsbonden bärgade för egen räkning. 

RR-04 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse) 

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 52 x 22 m stort. Rösena, ca 7 st, ligger 
i äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,7 m höga med gerenell stenstorlek om 2 
- 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och normalt sett med 
blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena 
finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling 
syns inte i terrängen. Mindre områden med rösen i närområdet grupperas kring mer 
sumpig håla mellan dem. Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog (1825), 
Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan); brukningsväg till ängsmarken i Ek karta 1955-
58. 

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

RR-05 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse) 

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 210 m (NO-SV) x 30 - 75 m. Rösena, 
ca 45 st, ligger i äldre ängsmark som direkt angränsar till två åkerytor brukade i sen tid, 
är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,7 m höga med gerenell stenstorlek om 2 - 4 dm. Rösena 
ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna och normalt sett med blottlagd sten, i 
enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena finns sten, även om 
de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling syns inte i terrängen. 
Historisk marktyp: Delvis i "område " Åker som lyckor med vallar" (1825), Ängsmark 
(Häradskartan); brukningsväg till ängsmarken i Ek karta 1955-58. 

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 
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Figur 10. RR-05 ligger i utkanten ett område som gränsar mot kanten av det avverkade 
område som tidigare var beteshage (litt 51 i karta figur 5). 

 

RR-06 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 55 m x 25 m. Rösena, ca 7 st, ligger i 
äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,7 m höga med gerenell stenstorlek om 2 
- 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och normalt sett med 
blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena 
finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling 
syns inte i terrängen. Historisk marktyp: Delvis i område ”Åker som lyckor med vallar" 
(karta 1825), Ängsmark (Häradskarta), delvis i åker (1920). Brukningsväg fr 1950-tal.  

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

 

Figur 11. Liksom RR-05 gränsar RR-06 mot det område som idag är avverkad skog. 
Röjningsrösena här är mossbelupna och generellt något toppigare än i de gamla ängarna, 
förmodligen för att de ligger i utkanten av den fordom småflikiga marken med lyckor och 
vallar. Mossan är ett resultat av att det stått tätare skog här. 
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RR-07 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 100 m x 60 m. Rösena, ca 22 st, ligger 
i äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,7 m höga med gerenell stenstorlek om 2 
- 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och normalt sett med 
blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena 
finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling 
syns inte i terrängen. Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog (1825), 
Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan), rakt Ö om tomtplats och i anslutning till 
åkerlyckor (1921); brukningsväg till ängsmarken i Ek karta 1955-58. 

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

RR-08 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse) 

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 110 m x 50 m. Rösena, ca 16 st, ligger 
i äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,7 m höga med gerenell stenstorlek om 2 
- 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och normalt sett med 
blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena 
finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling 
syns inte i terrängen.  Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog (1825), Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan)  

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

RR-09 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 50 m x 15 m. Rösena, ca 4 st, ligger i 
äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,5 m höga med gerenell stenstorlek om 2 
- 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och normalt sett med 
blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena 
finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling 
syns inte i terrängen.  Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog (1825), Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan)  

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

RR-10 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 65 m x 22 m. Rösena, ca 8 st, ligger i 
äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,5 m höga med gerenell stenstorlek om 2 
- 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och normalt sett med 
blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena 
finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling 
syns inte i terrängen.  Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog (1825), Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan)  

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

RR-11 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 50 m x 12 - 30 m. Rösena, ca 10 st, 
ligger i äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,5 m höga med gerenell 
stenstorlek om 2 - 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och 
normalt sett med blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna 
mellan rösena finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra 
spår av odling syns inte i terrängen.  Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog (1825), Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan)  

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

RR-12 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 60 m x 15-30 m, Rösena, ca 10 st, 
ligger i äldre ängsmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,5 m höga med gerenell 
stenstorlek om 2 - 4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och 
normalt sett med blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna 
mellan rösena finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra 
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spår av odling syns inte i terrängen. Boställe fr sent 1800-tal i närhet (”Snöret” i karta 
1958). Historisk marktyp: Ängsmark med inslag av lövskog (1825), Äng/hårdvall med lövskog (Häradskartan); beläget nära bostället Snöret i Häradskarta samt Ek karta 1955-58, men utan tidigare belägg. 

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

RR-13 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 40 m x 20 m. Rösena, 3 st, samt ett 
odlingsröse ligger i äldre hagmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,7 m höga med gerenell 
stenstorlek om 2 - 4 dm. Odlingsröset ligger i anslutning till åkerlycka från sen tid. Rösena 
ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och normalt sett med blottlagd sten, i 
enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena finns sten, även om 
de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling syns inte i terrängen. 
Historisk marktyp: Hagmark (1825), Barr-Lövskog (Häradskartan). Äng/Ängslyckor till L:a 
Sjötorp?  

RR-14 Område med röjningsrösen (lämningstyp: Röjningsröse)  

Område med röjningsrösen; oregelbunden form ca 40 m x 20 m. Rösena, 5 st, ligger i 
äldre hagmark, är 3 - 5 m diameter och 0,2 - 0,7 m höga med gerenell stenstorlek om 2 - 
4 dm. Rösena ligger eller rider på markytan, är ej nedsjunkna, och normalt sett med 
blottlagd sten, i enstaka fall övermossad, men aldrig jordfyllda. I ytorna mellan rösena 
finns sten, även om de synes vara röjda, men terasser och hak eller andra spår av odling 
syns inte i terrängen. Historisk marktyp: Hagmark (1825), Barr-Lövskog (Häradskartan). 
Äng/Ängslyckor till L:a Sjötorp? 

Antikvarisk status: Övrig Kulturhistorisk lämning 

Röjningsröseområden 

Röjningsröseområden kan ibland benämnas hackerörsområden (särskilt i 

sydsvenska höglandet), i lydelsen att marken bearbetats med hacka och där 

rösen plockats upp för hand. Rösena är relativt små och låga. Det är 

underförstått att sådana kan ha hög ålder, men de är av ett annat slag och 

utbredda över större ytor än i små områden som de nu aktuella. I de här 

aktuella fallen med röjningsrösen i små grupper är rösena i sig själva 

tydliga, relativt toppiga, de ”rider”/ligger på markytan och är inte 

”nedsjunkna” eller gräsvallade. Stenmaterialet är i stort sett i alla fall mellan 

2 – 5 dm stort, i enstaka fall något större (alltså större storlek generellt sett 

än den mindre ”plockstenen”).  

Ytorna mellan rösena är avröjda (av naturliga skäl, stenen kommer 

någonstans ifrån) men saknar helt spår av odling eller upprepad 

markbearbetning. Odlingsmark där årder eller plog använts i 

markbearbetning resulterar i odlingsspår som terrasskanter och åkerhak och 

möjligen blockformiga eller bandlika odlingsytor som går att skönja, se eller 

förnimma på annat sätt i terrängen. Ofta är det också mer eller mindre 

underförstått att röjningsrösen har en koppling till odlad mark. I det aktuella 

fallet med lämningarna i Sjötorp det finns det som i en del andra fall 

anledning att förvänta sig relationer till ängsbruk snarare än åkerbruk. Sett i 

ett tidsperspektiv var minskad ängsmark ett problem från 1800-talets senare 

del och framåt. Behovet av ökad foderproduktionen medförde att ängsmark 

röjdes, bearbetades och gödslades ängsmarken och man provade nya, 

förmodat mer produktiva ängsväxter (Lennartsson & Westin 2019).  Den 
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röjning som skett i de små områdena ovan bedöms därför främst som ett 

resultat av ängsbruk eller hårdvallsbruk där man haft behov av att röja 

undan sten. I kartan ovan (figur 7) går det att följa delar av åkerjordens 

utveckling, men i mer komplexa skeenden handlar inte bara om odlad mark 

utan även om ängsmarker, betsutrymmen och inte minst tillfälliga svedjor, 

som mycket väl kan ha ingått i ängsmarker i ett växelspel in på 1900-talet. 

Bedömning av antikvarisk status grundar sig på Riksantikvarieämbetets 

rekommendation i lämningstyplistan (ur den nedan). Till fornminnes-

registret anmäls röjningsröseområdena dock som röjningsröse, d.v.s. som 

”enstaka röjningsrösen” och inte som de röjningsröseområden som skall 

registreras under lämningstypen fossil åker. Anledningen är helt enkelt att 

det inte finns några distinkta åkerformer samt att svedjeodlade ytor normalt 

sett är omöjliga att upptäcka. Uttrycket åker skickar också ut en signal som 

exkluderar ängsbruk och närmar sig förhistoriska eller medeltida kategorier. 

Enstaka röjningsrösen registreras under lämningstypen Röjningsröse  

Röjningsröseområden (av hackerörstyp) bedöms generellt som fornlämning. 
Detta gäller även för sådana röjningsröseområden som bedöms som medeltida 
(Lämningstyplista v 4.7 2018 sid 21f). 

Inget av de båda fallen är tillämpligt för RR 1- 14 eller de odlingsrösen som 

finns i området). När det gäller röjningsrösen finns det även en kommentar i 

lämningstyplistan enligt: 
 
Röjningsröseområden (på vissa håll kallade hackerörsområden) registreras 
under lämningstypen Fossil åker. 

Rekommendation: Övrig kulturhistorisk lämning.                               

Kommentar till rekommendation: Röjningsrösen har brukats in i sen tid och 

bedöms inte generellt uppfylla rekvisitet äldre tiders bruk. Om röjningsröset 
ingår i fossil åkermark eller annan lämning som bedömts som fornlämning 
betraktas även röjningsröset som fornlämning (Röjningsröseområde; 
Lämningstyplista v 4.7 2018 sid 52). 

Svedjor bedöms normalt som övrig kulturhistorisk lämning beroende på 
svårigheter med avgränsning etc. Svedjekol kan blandas ihop med 
skogsbrandlager. Svedjor har brukats in på 1900-talet (Lämningstyplista v 4.7 
2018 sid 22). 

 

Antikvarisk bedömning av röjningsröseområdena 

De små områden som nu inventerats har bedömts som övrig kulturhistorisk 

lämning. Det innebär att de t ex är spår efter mänsklig verksamhet som 

tillkommit efter 1800-talets mitt. En övrig kulturhistorisk lämning har inte 

lagskydd som en fornlämning. Den här typen av lämningar kan vara svåra 

att på ett konkret sätt relatera till en särskild period, i det här fallet den 

ganska exakt angivna gränsen för att avgöra om ett objekt är fornlämning 

eller inte. 
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2018 gjordes en likartad arkeologisk utredning steg 1 inom planområdet 

Björkebacken i Skövde. Här dokumenterades ett av många områden med 

röjningsrösen utmed Billingens flank och avsatser mot öster. Området 

registrerades som Säter 66 eller L1959:4569 och gavs i anmälan till 

fornminnesregistret antikvarisk status av fast fornlämning. Det var ett 

antagande som gjordes eftersom det vid det tillfället inte hade hittats några 

kartor efter år 1850 där odlingsmark redovisats i det planområdet. 

Antagandet om antikvarisk status korrigerades dock med väl motiverad 

grund av Riksantikvarieämbetet. Området gavs då status av övrig 

kulturhistorisk lämning (ÖKL). I motivationen följde man rekommendation 

för lämningstypen röjningsröseområde. 

"Antikvarisk status ändrad från Fornlämning till övrig kulturhistorisk lämning då området 

(från 1770-tal och framåt) inte uppfyller rekvisiten för röjningsröseområde som 

fornlämning: röjningsröseområde av hackerörstyp eller röjningsröseområde som bedömts 

som medeltida. 181017/TA Antikvarisk status ändrad till övrig kulturhistorisk lämning 

2018 av RAÄ./ - - - /Dock faller lämningen inte inom ramen för att få status fornlämning då 

lämningen inte är av hackerörstyp eller med säkerhet kan bedömas som medeltida enligt 

antikvarisk praxis." 

Vid ett senare tillfälle (2019) undersöktes 14 av röjningsrösena utan något 

resultat som ger en tydlig bild av datering eller som påverkat den 

antikvariska bedömningen. Samma år gjordes ytterligare en steg 1-utredning 

i närbelägna Ryds socken. Där hittades flera mindre områden med 

röjningsrösen, varav ett anmäldes som fornlämning då det fanns andra spår 

av odling än enbart upplagda rösen. I övrigt registrerades 

röjningsröseområdena i enlighet med praxis som övriga kulturhistoriska 

lämningar. Som stöd för bedömningen av röjningsrösena kring hemmanet 

Sjötorp som övrig kulturhistorisk lämning finns också ett slags föreslagna 

kom-ihåg-listor som stöd för bedömning av om röjningsrösen är att betrakta 

som fornlämning eller inte (t ex Engman 2013). Tillämpat på 

utredningsområdet blir det litet av en upprepning av vad som sagts ovan:  

Områdenas relation till terrängen och till de mer accentuerade 

lövskogspartierna i hanget mot Skagern såväl som deras delvis ringa storlek 

samt delvis närhet till i sen historisk tid brukade delar gör att bedömningen 

bör vara övrig kulturhistorisk lämning. De enskilda rösenas form (höjd, 

välvda profiler och grad av sammanhållna ytor) ger också en bedömning 

som signalerar övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningsmiljön, om det 

finns gravar, boplatser, metallframställningslämningar eller annan 

indikation på äldre bosättning ses som viktig, liksom om det finns yngre 

stigar eller vägar som leder till de områden som brukats. I det aktuella fallet 

finns det flera stigar till områdena som redovisas i den ekonomiska kartan 

från 1950-talet, vilket indikerar att det bör vara frågan om övrig 

kulturhistorisk lämning; gravar och liknande saknas, liksom historiskt känd 

medeltida bebyggelse. Om rösena saknar jordfyllning är också ett tecken på 

att de bör vara övrig kulturhistorisk lämning. Närvaron av eller relaterade 
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formelement som terasser, åkerhak eller andra detaljer som skvallrar om 

odling eller äldre åkerformer är också betydelsefull, men sådana saknas.  

Bedömning av utredningsgrävning 

I området finns inga givna platser att genomföra en grävande arkeologisk 

utredning. Betydande delar av området (i synnerhet i skogsmark och 

avverkningsytor) inbjuder dels inte till grävning där man skall ha en rimlig 

chans att finna tillräckligt väl bevarade spår av fornlämningar. Där saknas 

dessutom tillräckligt goda kriterier för en sådan rekommendation. Här är 

den enkla liknelsen ”nål i en höstack” en bra indikation på att ett letande 

efter tänkbara fynd av en fornlämningsindikation som har tillräckligt 

kvalitet enbart är ett slags chanstagning. Tomterna, Stora Sjötorp och det 

lilla som finns kvar av Lilla Sjötorp i området är övergivna i sen historisk 

tid och har prägling av sen tids byggnation. Inte heller där finns en grundad 

motivation till att genomföra utredningsgrävning; det saknas t ex bra 

boplatsindikatorer och på flera delområden skiftar förutsättningar för 

bevarande i hög grad. 

Utredningsgrävning av röjningsrösen har övervägts. Rösena är dock 

bedömda i utredningen som övrig kulturhistorisk lämning enligt praxis och 

RAÄ:s lämningstyplista. Eftersom de inte är av röjningsrösen av ett äldre 

slag ges ingen rekommendation om utredningsgrävning. Det finns också 

svårigheter i genomförande av en eventuell utredningsgrävning. Främst 

består de i att den fråga man antagligen vill ha svar på är om de är äldre än 

1850 eller yngre. Källkritiskt sett ter det sig som ett ganska osäkert sätt att 

genom utredningsgrävning av röjningsrösen försöka fastställa deras 

tillkomsttid. Det man förmodligen skulle leta efter är i första hand organiskt 

material som kan dateras (ved/träkol, fröer/pollen) under eller i ett 

röjningsröse men här spelar det daterbara materialets exakta proveniens en 

viktig roll. Det kan exemplifieras med att man till exempel på en mycket 

säkert identifierbar boplats från tiden omkring 0 – 400 e kr f kan finna 

inslag av dateringar som är drygt 8000 år äldre än förväntat. Vad som 

kärnfullt uttryckts i Riksantikvarieämbetets lämningstyplista, ”Svedjekol kan 

blandas ihop med skogsbrandlager. Svedjor har brukats in på 1900-talet.” 

(Lämningstyplista v 4.7 2018 sid 22) är kortfattat men beskriver 

grundläggande källkritiska överväganden. Ett säkerställande av t ex 

dateringar genom utredningsgrävning blir närmast ett slags 

undersökningsprojekt i lydelsen experiment eller beforskande laboration i 

högre grad än ett stöd i planering. Även om syftet skulle vara att testa sig 

fram till ett källkritiskt hållbart sätt att datera lämningarna, t ex genom OSL 

(optiskt stimulerad luminiscens; att datera det som exponerats för dagsljus 

men som sedan täckts över) eller tillämpa annan dateringsform gäller 

källkritiska överväganden.   

 



Arkeologisk utredning mars 2022 

 

 

18 

 

Avslutning – kulturlämningar i planering 

Även om röjningsrösena enbart är övriga kulturhistoriska lämningar brukar 

sådana normalt åtföljas av att man från kulturmiljövårdens sida efterfrågar 

att hänsyn visas till dem i planeringen. I det här fallet har t ex avstyckning, 

dikning, skogsbruk och annan aktivitet skett i området utan några 

synpunkter om att visa hänsyn till röjningsrösena. Här kan man också se till 

ett slags problematisering av vad begreppet visa hänsyn kan innebära. Är 

det att undvika ingrepp i de fysiska spåren (att bevara dem i klassisk 

mening) eller att se till att lyfta fram ett kunskaps- eller upplevelsevärde? 

Man kan betrakta den här enkla utredningen som en möjlighet att bevara 

och i viss mån uppmuntra till beforskning eller upptäckt av äldre 

landskapshistoriska avlagringar som för den skull inte behöver vara 

fornlämningar. 

I hangen ned mot Skagern ligger områden som inte eller enbart delvis 

berörts av avstyckningar. De orörda delarna (t ex mellan tomter) ligger 

delvis i äldre odlingsmark, men framför allt i äldre ängsmarker med lövskog 

som (med återkommande skötsel) kan ses som ett slags kvardröjande 

kulturlandskapselement kopplat till hemmanet Sjötorp och den här förmodat 

växelvisa användningen av markerna. På ett enkelt plan kan man säga att det 

är, eller snarare kan bli ett fint, småskaligt landskapsinslag med karaktär 

lyckor och äng samt med ett slags påminnelse om tolkningen om att 

landskapet togs upp som svedjemark under 1600-talet. Att bevara delar av 

de betydelsebärarna (rösen, vegetationsspår) i grönytor där så går kan därför 

vara en bra kulturhistorisk åtgärd. Samma gäller t ex namngivning av 

gatumark, som kanske kan knytas till t ex personer som brukat Sjötorp 

(exemplen finns i citerad litteratur; man kan möjligen ha en erinran om att 

det mestadels rör sig om manfolk som nämns). 

 

 

 

 

A Berglund 
1:e antikvarie  
Västergötlands Museum  
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Källor: 
 
Kjelldorff, Bertil och Gribing, Lena 2005 ”Finsk invandring till Tiveden med omnejd 

Lennartsson, Tommy & Westin, Anna 2019 Ängar och slåtter. Historia, ekologi, natur- och 
kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet. Naturvårdsverket. Centrum för biologisk mångfald. 

Engman, Fredrik 2013 Vad är det vi registrerar, hur och varför? - om inventeringar, 
avgränsningar och bedömningar, i agrarlämningar i det nutida samhället. Jönköpings 
Länsmuseum Arkeologisk Skriftserie. 

 
Bilagor:  
 

 Tekniska & administrativa uppgifter.  
 Kartor över utredningsområdet: 

1. GSD fastighetskarta och områden med röjningsrösen 
2. Kroppfjäll-Sjötorp 1825 och områden med röjningsrösen 
3. Häradskartan (ca 1870-1880-tal) områden med röjningsrösen 
4. Utvecklingslinje (odlad mark) mellan olika kartgenerationer 

 
 

Källor, Lantmäteriverket, akter (Lantmäteriets kart/arkivtjänst) 

 LM 16-HOV-268 Laga skifteskarta Delebäckstorp år 1840 

 LM 16-HOV-63b Storskiftekarta Kroppfjäll - Melltorp 1779  

 LM 16-HOV-60e Arealavmätning av Kroppfjäll samt hemmanet Sjötorp 1825 

 LM 16-HOV-625 Rågångsutstakning, karta över Melltorp 1, Reserud 1 samt 
Sjöttorp 1 och 2, 1921 

 Ekonomisk karta 1960 bladet 9E 7b (RAK 2 J133 9E7b) 

 Konceptblad till Ekonomisk karta bladet Gullspång 64  (RAK J112-64-16) 

 Konceptblad till Ekonomisk karta bladet Gudhammar (RAK J112-64-21) 

 Övrigt: data från länsstyrelsen Västra Götalands informationskarta: 

 https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b1
11ddfb80ed 

 Övrigt: projektet Skog och Historia: 

 https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 

 

https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/
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Tekniska och administrativa uppgifter 

  

Västergötlands museum, dnr:  

Västergötlands museum, proj ID: 22 011 

Landskap: Västergötland 

Län: V Götaland 

Kommun: Gullspång 

Socken: Hova 

Fastighet:  

Ekonomiskt kartblad: 9E 7b 

Koordinatsystem: 

Sweref 99 TM i redovisning  

 

Koordinat (mittpunkt): - 

Fornlämning nr 
- (ingen Fl) 

  

Datering: efter 1850 

Art av undersökning: Arkeologisk utredning 

Arbetet föranlett av: Planarbete 

Uppdragsgivare:  

Ansvarig institution: Västergötlands museum 

Projektansvarig: A Berglund VGM 

Tidpunkt fört arbetet: 11 och 13.3.2022 

Personal: 

A Berglund VGM 

 

Fälttid: 16 tim 

Arkivmaterial: Västergötlands museum ATA 

Fynd: - (inga fynd) 

 

 



6533600 6533600

6534400 6534400

455200

455200

Arkeologisk utredning
Sjötorp 1:1 och 2:1, mfl
Gullspångs kommun, Vg

Blå/fylld punkt avser röjningsröse, ljus punkt med mittpunkt är större
odlingsröse/stentipp. RR+nr områden är område med röjningsrösen. 

Grundkartan är GSD fastighetskartan uttagen som rasterbild ur QGIS
programvara. Kartunderlag: Lantmäteriet, Geodatasamverkan Koordinatsystem
Sweref 99 TM. Fastighetsgränserna är skärmdigitaliserade. Inmätningar
arkeologi: Västergötlands museum/AnBe
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6534400 6534400

455200

455200

Arkeologisk utredning
Sjötorp 1:1 och 2:1, mfl
Gullspångs kommun, Vg

Blå/fylld punkt avser röjningsröse, ljus punkt med mittpunkt är större
odlingsröse/stentipp. Här har områdena med röjningsrösen lyfts bort. Kartans
markering av åkerlyckor där en del grupper med rösen samlas syns då
tydligare. Men det är minst lika rikt, om inte rikare på rösen i ängsmarkerna
Litt 49 och delvis 50. Den senare bärgades för Kroppfjälls räkning.

Grundkartan är arealavmätning över Kroppfjäll och Sjötorp från 1825.
Koordinatsystem Sweref 99 TM. Inmätningar arkeologi: Västergötlands
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6534400 6534400

455200

455200

Arkeologisk utredning
Sjötorp 1:1 och 2:1, mfl
Gullspångs kommun, Vg

Blå/fylld punkt avser röjningsröse, ljus punkt med mittpunkt är större
odlingsröse/stentipp. RR+ nr områden är område med röjningsrösen. I kartvyn
syns även Lilla Sjötorp,när kartan gjoirdes en ny enhet som inte fanns 1825
("T" ca 200 m V om Sjötorps tomt).

Grundkartan är "Häradskartan", ett kompilat sammaställt under senare delen
av 1800-talet.   Koordinatsystem Sweref 99 TM. Fastighetsgränserna är
skärmdigitaliserade. Inmätningar arkeologi: Västergötlands museum/AnBe
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Arkeologisk utredning
Sjötorp 1:1 och 2:1, mfl
Gullspångs kommun, Vg

Odlingsmarker vid Sjötorp, från begränsade småflikiga lyckor(snedrastrerade)
ca 1825, till svagt gulmarkerat odlingsmaxima inklusive L:a Sjötorp ca 1920
och under sent 1950- tal en mindre kvardröjande åkeryta närmast St. Sjötorp.
Man kan notera att kvardröjande spår av brukningsvägar till de äldre lyckorna
samt ängarna karterades på 1950-talet.

Grundkartan är Ekonomisk karta från 1955-1958. Kartunderlag: Lantmäteriet,
Historiska kartor. Koordinatsystem Sweref 99 TM.  Koordinatsystem Sweref 99


	Rapport 2022- Planområde Sjötorp
	001 - GSD fastighetskarta och områden
	002 - Kroppfjäll-Sjötorp 1825
	003 - Häradskartan
	004 1825-1921-1955



