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Abstract 

This bachelor thesis investigates hydroarchelogy through several studies of maps, ancient remains 

and their relationship to the hydrology of the prehistoric landscape in a selected area in Sweden 

where a prehistoric hydrological situation has been recreated. The focus of this thesis is remains 

which are located over 1 000 meters from a body of water today, but which have water within 1 000 

meters on historical maps. 

 

Ancient remains are generally situated relatively close to the present bodies of water and among the 

studied remains the dominating types are graves and tools. The majority of the remains date back to 

the prehistory and between the 18th century and today the land use surrounding the remains has 

consisted of an increasing part of open field. The water has changed both by natural and antropogen 

causes and the major antropogen changes started around 1800. The studied area probably has a 

totally different hydrological appearance today compared to during the prehistory. 

 

Sammanfattning 

Examensarbetet behandlar hydroarkeologi genom flera kartstudier av fornlämningar och deras 

förhållande till det förhistoriska landskapets hydrologi i ett utvalt undersökningsområde där en 

förhistorisk hydrologisk situation har återskapats. Arbetet fokuserar på fornlämningar som idag 

ligger över en kilometer från en vattenförekomst, men som har vatten inom en kilometer på 

historiska kartor.  

 

Fornlämningar ligger i allmänhet relativt nära dagens vattenförekomster och bland de undersökta 

fornlämningarna dominerar typerna gravar och verktygslämningar. Majoriteten av fornlämningarna 

brukades under förhistorien och markanvändningen vid lämningarna har successivt övergått till en 

allt större andel öppen mark från 1700-talet till idag. Vattenförekomsterna har förändrats av såväl 

naturliga som antropogena orsaker och de mer omfattande antropogena förändringarna började 

omkring år 1800. Troligtvis har området ett helt annat hydrologiskt utseende idag jämfört med 

under förhistorien. 

 



 
 

  1 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................................................ 2 

Syfte.................................................................................................................................................. 2 

Avgränsningar .................................................................................................................................. 2 

Problemformulering ......................................................................................................................... 3 

Bakgrund ....................................................................................................................... 5 

Undersökningsområde ...................................................................................................................... 5 

Schnells studie .................................................................................................................................. 5 

Hydroarkeologi ................................................................................................................................. 6 

Hydrologi.......................................................................................................................................... 6 

Arkeologi .......................................................................................................................................... 8 

Västra Götalands län ........................................................................................................................ 8 

Metod och material ...................................................................................................... 11 

Kartor (GIS) ................................................................................................................................... 11 

Information om kartor och data ...................................................................................................... 14 

Felkällor.......................................................................................................................................... 15 

Resultat ........................................................................................................................ 16 

Fornlämningar långt från dagens vattenförekomster ...................................................................... 16 

Avstånd mellan vattenförekomster och fornlämningar .................................................................. 22 

Förändring av vattenförekomster ................................................................................................... 25 

Samband och förhållande mellan fornlämningar och vattenförekomster ...................................... 29 

Diskussion ................................................................................................................... 34 

Fornlämningar långt från dagens vattenförekomster ...................................................................... 34 

Avstånd mellan vattenförekomster och fornlämningar .................................................................. 35 

Förändring av vattenförekomster ................................................................................................... 36 

Samband och förhållande mellan fornlämningar och vattenförekomster ...................................... 37 

Slutsatser ........................................................................................................................................ 39 

Möjliga framtida undersökningar ................................................................................................... 41 

Referenser .................................................................................................................... 42 

Kartor.............................................................................................................................................. 45 

 



 
 

  2 
 

Inledning 

Förhistorisk och historisk användning av landskapets hydrologi som efterlämnar fornlämningar har 

ofta fokuserat på de mer betydande vattenförekomsterna som fortfarande har i stort sett samma 

utsträckning idag. Då även de som studerat fornlämningar och deras relation till vatten främst 

fokuserat på de större vattenförekomsterna har endast ett fåtal svenska studier utförts av 

fornlämningars närhet till mindre vattenförekomster. De mindre vattenförekomsterna var dock 

troligtvis ändå av betydelse även om det finns färre fornlämningar som tyder på det. Förutom ett 

fåtal typer av fornlämningar som kan finnas vid mindre vattenförekomster så anser jag att det är 

troligt att dessa vatten hade ett vidare brukningsområde för människor som bosatte sig nära dem, 

kanske som dricksvattenkälla, till vattning av markerna, för fiske eller som transportled.  

 

Det ursprungliga intresset för studien kom från en kombination av ett förslag på ämne till 

examensarbete från Högskolan Kristianstad och viljan att arbeta främst med arkeologi och GIS. I 

förslaget var geologi och geografiska informationssystem (GIS) av lika stor vikt. Inspirationen kom 

från Schnell (1966) och hans uppsats vilken undersökte hur den förhistoriska bebyggelsen kan ha 

sett ut utifrån kända fornlämningar och vattenförekomster på Västergötlands kambrosilurområde. 

 

Syfte 

Då det genomförts få undersökningar av mindre vattenförekomster som idag är torrlagda eller på 

annat sätt påverkade av människan är syftet med detta examensarbete att utreda om en förhistorisk 

hydrologisk situation återskapad genom undersökningar av vattnets utsträckningar på historiska 

kartor kan förklara placeringen av fornlämningar som idag ligger långt från dagens 

vattenförekomster. 

 

Avgränsningar 

Vid genomgång av Schnells (1966) studie uppstod ett behov av att begränsa det planerade arbetet 

då det annars hade blivit för omfattande. Det beslutades därför att arbetet inte skulle fokusera på 

geologi utan att istället utnyttja fornlämningsdatabasen och den stora mängden kartmaterial som 

finns tillgängliga idag. Denna studie fokuserar därför på hydroarkeologi och historiska kartor. 

 

Det maximala avståndet en fornlämning fick ha till en vattenförekomst för att det skulle räknas som 

att det fanns vatten i närheten avgränsades till en kilometer, dels då det är detta avstånd Schnell 

(1966) använder och dels då detta avstånd ger ett hanterbart antal fornlämningar jämfört med 

exempelvis ett avstånd på 500 meter. 
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Även om det inte är exakt samma geografiska område som denna studie och Schnell (1966) 

behandlar, så fokuserar båda studierna ändå på Västgötaslätten. Fornlämningsbilden här är välkänd 

och mängden digitaliserade kartor stor. Det skulle dock bli för omfattande för detta examensarbete 

om hela Västgötaslätten skulle undersökas och en avgränsning gjordes där det beslutades att 

fokusera på ett mindre område med stor koncentration av intressanta fornlämningar, alltså 

fornlämningar som är daterade före 1520 och som ligger minst en kilometer från dagens 

vattenförekomster. Det valda dateringsintervallet kommer från Riksantikvarieämbetets (u.å.) 

uppdelning av tidsperioder: stenålder (S, fram till 1800 f.Kr.), bronsålder (B, 1800-500 f.Kr.), 

järnålder (J, 500 f. Kr. – 1050 e.Kr.) och medeltid (M, 1050-1520 e. Kr) samt nyare tid (N, efter 

1520 e.Kr.). Lämningar som enbart härrör från nyare tid valdes att inte tas med i studien då de kan 

ha tillkommit efter de historiska kartorna och skiftena. Dock är fornlämningar som är daterade till 

minst en annan period med i undersökningen, då de har tillkommit före 1520, exempelvis MN. 

 

För att öka sannolikheten att det fanns tid att utföra studien på ett optimalt sätt skedde en 

generalisering relativt tidigt. Det bestämdes att den första historiska karta som skulle undersökas var 

Häradsekonomiska kartan (Häradsekonomiska kartan 1877-1882). I efterföljande kartanalyser 

användes endast de fornlämningar som låg över en kilometer från dagens vattenförekomster men 

inom en kilometers avstånd från vattenförekomster på Häradsekonomiska kartan. Det utfördes en 

sista kartanalys där fornlämningar som inte kvalificerade sig för andra analyser studerades för att se 

om de hade vatten närmare på Storskifteskartorna. 

 

Problemformulering 

Detta arbete kommer utreda om det idag finns fornlämningar långt från vatten, som på de historiska 

kartorna ligger närmare en vattenförekomst. Studien kommer fokusera på följande: 

 Finns det fornlämningar som idag ligger långt från vattenförekomster som tidigare haft en 

vattenförekomst i sin närhet, eller som ligger långt från vattenförekomster på både moderna och 

historiska kartor? 

 Hur långt från en vattenförekomst ligger fornlämningar? 

 Hur och varför har vattenförekomsterna i landskapet förändrats? 

 Finns det något samband mellan de undersökta fornlämningarna samt hur förhåller sig 

fornlämningar och hydrologi till varandra utifrån de historiska kartorna? 
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Figur 1. Översiktlig karta över Sverige uppdelat efter län med Västra Götalands län markerat med 

mörkgrått och övriga län med ljusgrått. I den mer detaljerade kartan är Västgötaslätten grovt markerad 

med röd kant och undersökningsområdet med svart kant, markeringar som fortlöper genom hela arbetet. 

Kommunerna som undersökningsområdet ligger i är markerade med ljusgrå kant. 

Kartbearbetning av Emilie Arnesten. 
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Bakgrund 

Undersökningsområde 

Jag har valt att arbeta med ett större område där ett stort antal fornlämningar som ligger över en 

kilometer från dagens vattenförekomster på Västgötaslätten är belägna. Undersökningsområdet 

ligger i Västra Götalands län, tidigare Skaraborgs län, och det finns en stor mängd historiska kartor 

och fornlämningar på Västgötaslätten. 

 

Undersökningsområdet sträcker sig över åtta kommuner; Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, 

Lidköping, Skara och Vara samt Vänersborg. Det avgränsas i nord och nordöst av Vänern och i 

övriga väderstreck av skog. Undersökningsområdet domineras idag av öppen mark med inslag av 

skogsmark i olika omfattning främst längs kusterna samt i ett diagonalt parti från ett mer skogsrikt 

område i sydväst upp till Vänern i nordost. Några av de större orterna inom området är Vara, 

Lidköping och Grästorp. Undersökningsområdet visas i figur 1. 

 

Schnells studie 

Schnell (1966) gjorde en undersökning av fornlämningar på Falbygden där han bland annat 

studerade geologi och hydrologi, såväl förhistorisk som historisk och modern. Kambrosilurområdet 

som Schnell (1966) studerar var tidigare ett fornsjöområde, alltså ett område som idag innehåller 

många våtmarker som troligtvis var sjöar under förhistorien. Runt år 100 e. Kr. skedde en större 

utvandring från Falbygden till lerslätterna norrut och bland annat tillgång till vatten var en 

avgörande faktor för placeringen av de nya boplatserna (Schnell 1966).  

 

Schnells (1966) studie visar att gravarna på Falbygden ofta ligger i grupper där majoriteten återfinns 

inom 5 till 50 meter från varandra. Majoriteten av gravarna i området ligger inom 500 meter från en 

vattenförekomst och nästan samtliga återfinns inom en kilometer från en av Schnells (1966) 

vattenförekomster, vilket är en sjö, ett större vattendrag eller en fornsjö. En generell trend är att 

stenåldersgravar ofta i större utsträckning ligger nära dagens vattenförekomster medan gravar från 

brons- och järnålder ligger längre bort, men ändå nära vattnet. Detta tyder på att människan genom 

historien varit beroende av att leva relativt nära vattenförekomster, men att de inte behövde bo 

precis vid dem. 
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Hydroarkeologi  

Vid dagens vattenförekomster återfinns många fornlämningar och kulturmiljöer i form av bland 

annat kvarnar, kraftverk och sågar samt broar. Människan har genom alla tider dragits till vatten av 

olika skäl och bosatt sig vid vattenförekomster sedan stenåldern eftersom de genom historien har 

varit beroende av vatten. En stor del av kulturarvet som finns kvar idag finns därför nära vatten och 

många fynd från förhistorien har gjorts vid vattenförekomster (Länsstyrelserna 2015). Inom såväl 

kulturgeografi som arkeologi i inlandet är det vanligt att man bortser från den förhistoriska och 

historiska hydrologins betydelse för landsbygdens utveckling. Detta tillsammans med faktumet att 

marinarkeologer oftast fokuserar på kusterna gör att man inom arkeologin vet mycket lite om 

inlandets hydrologi, trots att denna lär ha haft stor betydelse för kulturlandskapet. Studier av 

inlandets äldre hydrologi kan leda till fynd av viktiga vattenrelaterade lämningar (Nilsson 1998).  

 

Sjöarna och vattendragen i Sverige har utnyttjats för transporter av olika slag sedan de första 

människorna kom till landet efter den senaste nedisningen. Under början av förhistorien användes 

naturliga vattenleder och i Sveriges inland finns det eller har funnits runt 400 trafikerade vattenleder 

(Holst 2004). Marinarkeologin fokuserar dock främst på fornlämningar som tidigare låg på land, 

men som idag ligger under vatten vid kusterna, som exempelvis fartygslämningar eller boplatser. 

Endast ett fåtal undersökningar har gjorts i inlandets vattenförekomster, bland annat på grund av att 

sikten kan vara dålig där, och strandkanter och områden i deras närhet är därför i stort sett helt 

outforskade ur marinarkeologisk synvinkel. (Burenhult 1999). 

 

Redan under förhistorien upprättades anläggningar drivna av vattenkraft som exempelvis kvarnar, 

sågar och järnbruk. Vid slutet av 1800-talet började vattenkraften även producera el som bland 

annat användes som drivkraft i industrier och till belysning. Landskapets hydrologi användes även 

till flottning och foderproduktion (Länsstyrelserna 2015). 

 

Hydrologi 

Tillgång till vatten är viktig för människan, men de största färskvattendepåerna ligger under 

marken. Redan i antikens texter omnämns brunnar, grundvatten och källor och det finns texter från 

Egypten och Persien från 800 f. Kr. som beskriver grundvattnet. (Todd 1959). 

 

Det förhistoriska landskapet skilde sig på många sätt från dagens åkerlandskap och den största 

skillnaden återfinns i vattenförekomsterna (Schnell 1966). I Sverige finns det över 90 000 sjöar, 

hundratals kilometer av vattendrag och stora områden med våtmarker som i olika grad är igenväxta 

(Burenhult 1999). En stor del av kulturarvet som tidigare funnits i vattenförekomsterna förstördes 
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genom människans åtgärder och likaså vattnets viktiga funktion som transportväg, exempelvis 

reducerades Skånes vattendrag och sjöar på 50 år med 80 % (Nilsson 1998). Vattenförekomsterna 

har förändrats av såväl naturliga som antropogena skäl (Harding 1942). 

 

Landskapets hydrologi förändrades under slutet av 1800-talet och de mest dramatiska 

åkerutvidgningarna skedde i form av mossodling och sjösänkningar vilka till stor del förändrade 

landskapet. Största delen av den vattenbundna mark som torrlades återfinns i norra delarna av före 

detta Skaraborgs län (Myrdal och Morell 2001). Majoriteten av sjöarna i Sverige har förändrats 

genom reglering, sänkning eller utdikning och det är därför endast ett fåtal sjöar i Sverige som har 

naturliga flöden. Större delen av landets opåverkade vatten återfinns i fjällregionen och skogslänen, 

men även här har vattenförekomsterna förändrats genom exempelvis regleringar för att skapa 

vattenkraft. Majoriteten av sjösänkningarna utfördes mellan 1880- och 1940-talen bland annat till 

följd av att många sänkningar vid denna tid fick statligt stöd. Större delen av sjöarna som 

påverkades av dessa sänkningar återfinns i slätt- och mellanbygderna och denna förändring av 

landskapets vattenförekomster har lett till att det än idag kan uppstå vattenbrist vissa år i jordbruket 

(Grundsten 1991). 

 

Under 1800- och 1900-talen dikades många sjöar och våtmarker ut genom att raka, djupa och breda 

kanaler anlades. Även täckdiken och öppna diken anlades och meandrande vattendrag rätades ut, 

breddades och grävdes djupare. Samtliga åtgärder utfördes för att öka avrinningen vilket gjorde att 

marken blev torrare och åkerarealen kunde utökas. Det skedde en dramatisk förändring av 

landskapets och hydrologins utseende på grund av människans åtgärder (Holst 2004; 

Länsstyrelserna 2015). 

 

Det är i stort sett omöjligt att utläsa utsträckningen av historiska sjöar och vattendrag på dagens 

kartor, utan huvudkällan för kunskap om hydrologins utsträckning före cirka 1850 kommer från 

studier av äldre kartor, och det är därför vanligt att det vid fornlämningsinventeringar används 

historiska kartor (Nilsson 1998). 
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Arkeologi  

Carlie och Lagergren (2012) har utfört en arkeologisk studie i ett område på Lundaslätten och öster 

om Lund som på skånska rekognoseringskartan från tidigt 1800-tal innehöll flera våtmarker och 

vattendrag samt låg nära den tidens kust. Ett antal arkeologiska undersökningar har utförts i 

området vid eller inom någon kilometer från vattendrag som fanns på skånska rekognoseringskartan 

men som i många fall inte finns kvar idag. Undersökningarna har bland annat lett till två fynd vid 

tidigare våtmarker och större gårdar (Carlie 2012). 

 

Våtmarker och vattendrag ses ofta endast som en resurs för människan och under bland annat 

tidigneolotikum var det vanligt att boplatser placerades antingen vid större vattendrag eller vid 

kusten. Dock kan hydrologin även ha inneburit ett hinder då det ofta inte gick att följa vägen rakt 

över dem utan människorna tvingades troligtvis ofta gå mer eller mindre omfattande omvägar för att 

ta sig förbi vattenförekomsterna. För att underlätta passagen över landskapets vattenförekomster 

skapades ibland vadställen i mindre vattendrag och broar eller båtlinjer vid större vattendrag. Vid 

början av 1800-talet fanns det många vattendrag främst i de lägre markerna vid Lundaslätten, vilket 

innebar att det fanns många impediment i landskapet (Lagergren 2012).  

 

Majoriteten av de fornlämningar som idag är överodlade och/eller förstörda återfinns i 

fullåkersbygderna då det i dessa områden förekommit omfattande bosättningar och senare odling 

sedan förhistorien. Vissa fornlämningar kan ha förstörts redan under förhistorien exempelvis vid 

avhysning då ägaren tvingas flytta och gården rivits för att skapa mer mark (Winberg 1994). Det 

finns dock fortfarande fornlämningar som är okända för människan; alltifrån enstaka lämningar till 

mer betydande grupper som kan vara placerade i såväl skogsmark som utanför de gamla byarna 

(Länsstyrelsen i Jönköping 2015). 

 

Västra Götalands län 

Västra Götalands län består av landskapen Bohuslän, Dalsland och Västergötland och var fram till 

1998 uppdelat i tre mindre län; Göteborg och Bohus län längs kusten, Skaraborgs län i nordöst och 

Älvsborgs län i mitten (Frizell, Werner, Carlsson, Eriksson, & Naurin 2003). Skaraborgs län täckte 

området mellan Vänern och Vättern och har fungerat som en transportled mellan Mellansverige och 

västkusten genom alla tider (Söderberg 1932). 

 

Västgötaslätten utgörs av en stor, sammanhängande slättbygd mellan Lidköping, Vara och Skara 

som avgränsas av skogar. Slätten är idag en fullåkersbygd där åker dominerar över betesmark och 

landskapet domineras av utskiftade gårdar där mindre gårdar ofta slagits ihop. Bönderna brukar var 
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för sig mycket stora arealer inom området, men fram till tidigt 1700-tal fokuserade landsbygden 

främst på boskapsskötsel och Västgötaslätten dominerades därför tidigare av omfattande ängs- och 

betesmarker (Holmström & Nordström 2003). 

 

Västgötaslätten är relativt plan och på Billingen finns spår som tyder på att vattennivån i området 

runt 8 000 f. Kr. var 156 meter över dagens havsnivå och det var då endast bergstopparna som stack 

upp över vattenytan (Söderberg 1932). Det mest omfattande slättlandskapet på Västgötaslätten 

ligger mellan Vara och Lidköping och är idag en fullåkersbygd (Roek Hansen 1994). Under 1700- 

och 1800-talen genomfördes laga skifte här som resulterade i många utflyttningar från de tidigare 

större slättbygderna till landsbygden, vilket är orsaken till att ensamliggande gårdar dominerar 

landsbygden idag (Holmström & Nordström 2003).  

 

Hydrologi 

Vattendragen i Västra Götalands län förekommer i flera olika former, allt från smala, snabba och 

kalla skogsbäckar till varma, långsamma och breda slättåar. Det finns fyra olika sjöområden i länet 

och Västgötaslätten hör till ”De stora slätterna” där Vänern och Vättern dominerar. Förutom dessa 

finns endast ett fåtal grunda sjöar i området, exempelvis Hornborgasjön, vilka ofta bara är någon 

meter djupa och får mycket näring från de omgivande åkermarkerna. Detta gynnar 

vattenvegetationen och skapar unika miljöer för fågellivet. Vänern är en stor naturresurs som utgör 

Sveriges största sötvattenmagasin och innehåller Europas största sötvattenskärgård med 22 000 öar 

och skär, vilket gynnar såväl flora som fauna (Ehlert, Henriksson & Oscarsson 2003). 

 

Under 1800- och 1900-talen skedde omfattande diknings- och dräneringsarbeten på Västgötaslätten 

som därför har ett annorlunda hydrologiskt utseende idag jämfört med under förhistorien (Schnell 

1966). De första förslagen på en sjösänkning i Sverige kom 1803-1804 och resulterade i landets 

första större sjösänkning som utfördes på Hornborgasjön år 1844. Vattenytan sänktes då cirka 1,8 

meter vilket gav 3 327 tunnland ny mark varav 858 tunnland var något vattendränkt och den sista 

sjösänkningen av Hornborgasjön avslutades år 1919 (Söderberg 1932). 

 

Vänern har genom historien reglerats över 10 meter (Bernes 1991) och Vänerns vattennivå har 

sedan 1600-talet naturligt ökat och minskat med jämna mellanrum vilket har gjort att det vid flera 

tillfällen har diskuterats om Vänern bör sänkas då den föränderliga vattennivån stör befolkningen 

runt sjön. Under 1900-talet kom den första regleringen av Vänern i form av ett antal 

vattenkraftverk. Dessa regleringar har lett till att perioder med lågvatten har minskat och att det 

högsta vattenståndet kan regleras. Trots detta har vattennivån i Vänern fortsatt förändras från 
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normalläget 44 meter över havet, exempelvis uppmättes en höjning på 1,7 meter över normalståndet 

i januari 2001, om inte sjön varit reglerad hade vattenytan stigit ytterligare 40 centimeter och runt 

60 km ² 

 mark hade hamnat under vatten (Ehlert, Henriksson & Oscarsson 2003). 

 

Arkeologi 

Under den senaste nedisningen, Weichsel, täckte inlandsisen hela Västra Götalands län (Påsse 

2003) och isens stora tyngd tryckte ner landytorna den täckte. När den drog sig tillbaka började 

landytorna sakta stiga till sina ursprungliga höjder, vilket i samband med varierande havsnivåer på 

grund av bland annat förändringar i mängden smältvatten ledde till att vattennivån ibland steg 

snabbare än landytan och ibland tvärtom vilket gjorde att marken under vissa perioder 

översvämmades av vatten (Hall & Weiler 2003). Landskapet i södra Sverige förändrades mycket 

under förhistorien och redan under tidigneolitikum odlades det här (Burenhult 1999). 

 

På Västgötaslätten återfinns ett stort antal fornlämningar, bland annat landets största koncentration 

av gånggrifter (Roek Hansen 1994). I den södra delen av studiens undersökningsområde återfinns 

ett megalitiskt centralområde och norr om området på Kållandsö återfinns bland annat en 

megalitgrav från äldre bondestenålder (Burenhult 1999). 

 

Västgötaslätten har spår av befolkning från järnåldern i olika stor utsträckning. Förekomsten av 

domarringar är relativt hög medan det endast finns ett fåtal stensättningar här. En tredjedel av 

landets flatmarksgravar från förromersk järnålder (0 – 500 e. Kr.) återfinns i och runt 

Västgötaslätten och på slätten finns även relativt många gravfält med stensättningar från äldre 

järnålder (Selinge 1994). Under medeltiden decimerades boskapsskötseln som sedan förhistorien 

funnits på slätten till förmån för en allt mer expansiv odling. När järnvägen senare byggdes i 

området möjliggjordes en omfattande export av havre till England (Andersson Palm 2003). 

 

Västergötland och främst Skaraborgs län är ett av de mest intressanta och mest gynnsamma 

arbetsfälten inom arkeologin eftersom området innehåller flera olika, skiftande naturtyper 

(Söderberg 1932).  Västgötaslätten bär spår av lång historisk utveckling trots att en stor del av de 

fysiska spåren av förhistoriska människor plöjts bort i de mest hårdodlade områdena. I utkanten av 

Västgötaslätten fanns en stor järnåldersbygd som resulterat i så väl typiska ortnamn som runstenar, 

gravfält och stenhögar (Holmström & Nordström 2003). 
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I relation till övriga Sverige återfinns en relativt hög koncentration av fornlämningar på 

Västgötaslätten, men de kända fornlämningarna på Västgötaslätten ligger ändå mycket glest. 

Troligtvis har det intensiva jordbruket resulterat i att ett stort antal lämningar plöjts bort (Damell, 

Eklöf, Gyllenhammar, Hoberg, Kyhlberg, Meschke, Nyström Kronberg, von Reis, Riessen, Trotzig, 

& Unnerbäck 1994).  

 

Metod och material 

Kartor (GIS) 

Kartanalyserna utfördes med hjälp av det geografiska informationssystemet ArcGIS:s program 

ArcMap 10.2 där ett flertal olika kartor undersöktes i flera analyser. Tabeller skapades fortlöpande 

under arbetets gång i Microsoft Excel utifrån information från kartorna. Följande analyser utfördes: 

 

1. Lokalisering av vatten. De första kartorna som analyserades var Fastighetskartan 

(Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet) samt Jordartskartan (Jordartskartan 2 m, vektor © 

Lantmäteriet) båda över Västgötaslätten. Dessa valdes då de tillsammans innehåller en stor del 

av landskapets vattenförekomster och utifrån dem skapades ett shapelager med samtliga 

vattenrelaterade marktyper. Från Jordartskartan var de vattenrelaterade marktyperna torv, 

vatten samt kärr- och mossetorv och från Fastighetskartan användes sankmark, vatten och 

vattendrag. Olika former av våtmarker inkluderades då de kan vara fornsjöar och alltså kan ha 

varit öppna sjöar under förhistorien. Eventuella linjefiler konverterades till polygoner genom att 

en buffer med radie på en meter skapades runt dem för att kunna sammanföra alla lager. 

 

2. Avstånd till vatten. Antal fornlämningar på olika avstånd från vattenförekomsterna samt 

minimalt, maximalt och medelavstånd till vatten undersöktes. Det var ett relativt stort antal 

fornlämningar som låg över 500 meter från vattenförekomsterna medan antalet som låg över 

1 000 meter från vattenförekomster var mer hanterbart, vilket ledde till att det minsta avståndet 

en fornlämning fick ha till vattenförekomsterna för att kvalificera sig till vidare studier 

bestämdes till 1 000 meter. 

 

3. Urval av fornlämningar. Genom analys av fornlämningsdata (Riksantikvarieämbetet, u. å.) 

beräknades totalt antal fornlämningar samt antal över en kilometer från en vattenförekomst 

idag. Datering och fornlämningstyp granskades utifrån lämningarnas beskrivning samt egen 

kunskap inom ämnet och från bland annat Burenhult (1999). Samtliga bestämda 

fornlämningstyper daterade före 1520 inkluderades i arbetet. 
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4. Val av undersökningsområde. För att öka sannolikheten att hitta ett område med flera 

fornlämningar som idag saknar vatten men som under förhistorien hade vatten i närheten, 

valdes ett större område på Västgötaslätten ut. Undersökningsområdets utsträckning bestämdes 

av en fyrkant som lades runt majoriteten av fornlämningarna som ligger minst en kilometer från 

dagens vattenrelaterade marktyper på Västgötaslätten. När området var utvalt beräknades andel 

mark över 500 respektive 1 000 meter från en av dagens vattenförekomster samt minsta, största 

och medelvärde för höjd över havet i hela undersökningsområdet. 

 

5. Buffer. För att kunna arbeta vidare med de utvalda fornlämningarna i undersökningsområdet 

skapades en buffer på en kilometer runt varje fornlämning, vilket gjorde att det skulle vara 

möjligt att utläsa på de kommande historiska kartorna om lämningarna tidigare haft vatten 

inom en kilometers avstånd. 

 

6. Första analys av historiska kartor. Den första historiska kartan som analyserades var 

Häradsekonomiska kartan från 1877-1882 då den innehåller relevant information om bland 

annat vattenförekomster och markanvändning. Kartan rektifierades och sedan undersöktes vilka 

av de hittills utvalda fornlämningarna som på denna karta hade en vattenförekomst inom 

buffern. Detta var grunden till det slutgiltiga urvalet där endast de fornlämningar vars buffer 

innehöll vattenförekomster på Häradsekonomiska kartan användes vid senare analyser i arbetet. 

 

7. Vidare analys av historiska kartor. De första äldre historiska kartorna som analyserades var 

Riksarkivets kartsamlingar över äldre geometriska kartor där samtliga kartor inom 

undersökningsområdet undersöktes. Trots noggrann undersökning och jämförelse med de 

aktuella fornlämningsbuffrarna på Häradsekonomiska kartan var det ingen av de äldre 

geometriska kartorna som var belägna inom buffrarna. 

 

8. Slutgiltigt val av historiska kartor. Undersökningen av äldre historiska kartor fortsatte sedan 

i Lantmäteristyrelsens arkiv. Här var målet att finna en kortare tidsperiod före de mer 

omfattande skiftena då det fanns kartmaterial för samtliga fornlämningsbuffrar. Detta blev 

1760-1790 eftersom denna period infaller samtidigt som storskiftet vilket inte bör ha haft så 

stor påverkan på vattenförekomsterna och då det under denna period finns Storskifteskartor 

(Tolsjö, storskifte 1784; Kedumstorp, storskifte 1784; Friel, storskifte 1763; Brandsöl, 

storskifte 1786; Hovby, storskifte 1774; Jung, storskifte 1779; Skarstad, storskifte 1780; 

Vässby, storskifte 1787) för omkring hälften av fornlämningarna. På Storskifteskartorna 

användes vattendrag, våtmarker och i viss utsträckning ängsmark vid analyserna, de sistnämnda 
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användes endast när det var tydligt att de innehöll vatten. Dessa storskifteskartor benämns 

under resterande del av arbetet som Storskifteskartorna. 

 

9. Uppdelning i grupper. För att minimera upprepningar delades de undersökta fornlämningarna 

in i tre grupper. Grupp A innehåller fornlämningar som ligger över en kilometer från dagens 

vattenförekomster, är daterade före 1520 och av bestämd typ. Grupp B innehåller de 

fornlämningar som även har vatten inom en kilometer på Häradsekonomiska kartan och Grupp 

C är de lämningar som också har en vattenförekomst inom en kilometer på Storskifteskartorna.  

 

10. Förhistorisk hydrologisk situation. En förhistorisk hydrologisk situation återskapades visuellt 

genom att vattenförekomster på Häradsekonomiska kartan och Storskifteskartorna studerades. 

Den bild av vattnet som de tillsammans ger, med Storskifteskartorna i fokus, antogs 

överensstämma tillräckligt mycket med den faktiska hydrologiska situationen under 

förhistorien för att kunna undersöka fornlämningarnas relation och placering i förhållande till 

de förhistoriska vattenförekomsterna. Detta kallas vidare i arbetet för en förhistorisk 

hydrologisk situation. 

 

11. Analys av fornlämningar utan vatten. Då det finns fornlämningar som ligger långt från 

vatten såväl idag som på Häradsekonomiska kartan var det ett antal fornlämningar som uteslöts 

ur studien i punkt 6. Dock utfördes en extra analys av just dessa lämningar för att utreda om de 

trots allt kan ha haft vattenförekomst i sin närhet på Storskifteskartorna. Dessa lämningar kallas 

vidare i arbetet för grupp D och innehåller de lämningar i grupp A som inte har vatten inom en 

kilometer på Häradsekonomiska kartan, men som har en vattenförekomst inom en kilometer på 

Storskifteskartorna. 

 

12. Vattnets förändring. En översiktlig analys av vattenförekomsternas förändring utfördes där 

samma geografiska område jämfördes på dagens Fastighetskarta, Häradsekonomiska kartan och 

Storskifteskartorna. 

 

13. Slutgiltig analys. När den förhistoriska situationen var upprättad, vattenförekomsternas 

förändring utredd och fornlämningarna som skulle undersökas var utvalda fortsatte analysen. 

Flera faktorer om fornlämningarna och deras placering beräknades; höjd över havet, 

markanvändning, lämningstyp och datering samt avstånd till närmaste vattenförekomst. 
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Information om kartor och data 

Häradsekonomiska kartan 

Häradsekonomiska kartan skapades år 1859-1934 i skala 1:20 000 i större delen av Sverige. Kartan 

innehåller information om kommunikationer, markanvändning och gränser samt bebyggelse och 

hydrologi (Lantmäteriet 2015a). Områdets Häradsekonomiska kartblad är skapade mellan år 1877 

och 1882. 

 

Skifteskartor 

Lantmäteristyrelsens kartmaterial innehåller bland annat kartor från storskiftet, enskiftet och laga 

skiftet, skapade mellan år 1750 och 1927 (Lantmäteriet 2015b). I studien har det framkommit att 

vattendragen i storskifteskartorna ofta är tydligt markerade med blågröna linjer, allt från tunna 

streck till tjockare linjer. Studiens Storskifteskartor är skapade mellan år 1760 och 1790. 

 

Fastighetskartan 

Fastighetskartan är Lantmäteriets mest detaljerade moderna karta och innehåller information om 

bland annat byggnader, vägar, fastighetsgränser och hydrologi samt markslag (Lantmäteriet 2015c). 

 

Översiktskartan 

Översiktskartan är en modern karta som är mindre detaljrik än exempelvis fastighetskartan och 

lämpar sig därför bättre för att ge en överblick över ett större område som ett län eller en kommun. 

Kartan innehåller bland annat bebyggelse, vägar, hydrologi och höjdkurvor samt gränser 

(Lantmäteriet 2015d). 

 

Jordartskartor  

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskartor innehåller exempelvis information om 

jordarter, deras sammansättning och utbredning samt förekomst. Jordartskartorna består av åtta 

olika kartor som exempelvis har olika skalor och innehåll (Sveriges geologiska undersökning 2015). 

 

Fornlämningsdata 

Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem (FMIS) innehåller information 

om alla Sveriges kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Denna information är 

tillgänglig för allmänheten genom söktjänsten Fornsök (Riksantikvarieämbetet 2015). Fornsök 

innehåller samtliga av myndigheten kända lämningar, men söktjänsten är inte komplett. Detta 

eftersom det fortfarande finns fornlämningar som är okända för människan alltifrån enstaka 

lämningar till mer betydande grupper som kan vara placerade i såväl skogsmark som utanför de 
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gamla byarna (Länsstyrelsen i Jönköping 2015). I exploaterade områden är fornlämningsbilden 

relativt känd, medan den i oexploaterade områden är relativt okänd.  

 

Felkällor 

De historiska kartorna som arbetet till stor del baseras på är inte skapade med modern teknik som 

GIS-program och GPS-inmätning, utan de är gjorda för hand. Även om exempelvis 

Häradsekonomiska kartan är skapad med stor noggrannhet och till stor del verkar korrekt vid 

jämförelse med dagens kartor så kan det finnas mindre fel i kartorna. De historiska kartorna kan 

sakna tydligt markerade vattenförekomster och det kan behövas jämförelse med andra kartor för att 

förstå att vattenförekomsterna faktiskt är med i kartan, men de är inte markerade som vatten utan 

snarare som en del i utmarken eller ängsmarken. 

 

En ytterligare möjlig felkälla i de historiska kartorna (exempelvis Häradsekonomiska kartan) 

uppkommer då man sammanför två kartblad det uppstår tomma luckor mellan de olika bladen, trots 

att de geografiskt angränsar till varandra och exempelvis åkerlinjer kan följas mellan kartorna.  

 

Det finns även möjliga felkällor i de moderna kartorna som används i studien, exempelvis har de 

olika karttyperna olika noggrannhetsgrad vilket gör att det till exempel kan finnas fler vattendrag i 

en karta än i en annan. Det kan även vara så att alla vattenförekomster inte är med i kartan oavsett 

vilken karttyp som används då exempelvis vissa vattendrag är så små att de endast kan utläsas ”för 

hand” från till exempel ett flygfoto och på övriga karttyper endast räknas som en del i en våtmark. 

 

Andra möjliga felkällor kan vara att studien förbisett en möjlig upptäckt på grund av avgränsningar 

som gjorts på bland annat innehåll, undersökningsområde och studerade faktorer, som geologi.  
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Resultat 

De undersökta fornlämningarna delades in i fyra grupper efter vilket kartmaterial de presenteras på: 

 

Grupp A innehåller alla de 56 lämningarna som är daterade före 1520, av bestämd typ och som 

ligger över en kilometer från dagens vattenförekomster. 

 

Grupp B innehåller de 26 (av 56 i grupp A) fornlämningar som är daterade före 1520, av bestämd 

typ och som har vatten inom en kilometer på Häradsekonomiska kartan. 

 

Grupp C innehåller de 12 (av 26 i grupp B) lämningar vilka är daterade före 1520, av bestämd typ 

och som har vatten inom en kilometer på Häradsekonomiska kartan och Storskifteskartorna. 

 

Grupp D är de 21 (av 56 i grupp A) fornlämningar som är daterade före 1520, av bestämd typ och 

som har vatten inom en kilometer på Storskifteskartorna, men inte på Häradsekonomiska kartan. 

 

Fornlämningar långt från dagens vattenförekomster 

Det finns 30 908 fornlämningar på Västgötaslätten och ungefär en femtedel av dessa (6 812 st) 

ligger inom undersökningsområdet. Av de totala lämningarna på Västgötaslätten är 94 stycken 

belägna över en kilometer från dagens vattenförekomster och av dem ligger 84 inom 

undersökningsområdet. Två tredjedelar av dessa lämningar (56 st) är av bestämd typ och daterade 

till stenålder, bronsålder, järnålder och/eller medeltid (grupp A). Det motsvarar 0,8 % av det totala 

antalet fornlämningar inom undersökningsområdet, vilket visas i figur 2. Som jämförelse kan 

nämnas att endast 1,0 % av arealen inom undersökningsområdet (24,84 km² av 2 515 km²) ligger 

över en kilometer från dagens vattenförekomster. Alltså finns det 2,25 fornlämningar/ km² över en 

kilometer från dagens vattenförekomster som är av bestämd typ och daterade före 1520. I tabell 1 

finns mer information om fornlämningarna i grupp A. 

 

En förhistorisk hydrologisk situation återskapades först genom Häradsekonomiska kartan (1877-

1882) där strax under hälften (26 st) av de fornlämningar som idag ligger över en kilometer från 

vattenförekomster hade historiskt vatten inom en kilometer och det är dessa lämningar som används 

i resterande del av arbetet (grupp B). Vidare studier på Storskifteskartorna från 1760 till 1790 gav 

kartmaterial för nära hälften (12 st) av fornlämningarna med vattenförekomst inom en kilometer 

(grupp C). Fornlämningarna i grupp B och C visas i tabell 2 samt figur 3. 
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Tabell 1. De 30 fornlämningar i grupp A som inte kvalificerade sig för grupp B. Lämningar som 

har en vattenförekomst inom en kilometer på Storskifteskartorna (grupp D) visas i lila och kursivt. 

 Kommun Riksantikvarieämbetets nummer Fornlämningstyp Datering 

27 Vara Längjum 31:1 Verktygslämning S 

28 Vara Längjum 32:1 Verktygslämning S 

29 Vara Längjum 20:1 Boplats S B J M N 

30 Vara Längjum 33:1 Verktygslämning S 

31 Vara Längjum 35:1 Verktygslämning S 

32 Vara Längjum 36:1 Verktygslämning S 

33 Vara Längjum 37:1 Verktygslämning S 

34 Vara Vara 42:1 Bronsfynd B 

35 Vara Vara 42:2 Bronsfynd B 

36 Vara Vara 45:1 Bronsfynd B 

37 Vara Vara 57 Boplats S B J 

38 Lidköping Tun 4:1 Gravfält S B J 

39 Lidköping Tun 5:1 Boplats B 

40 Lidköping Tun 5:3 Boplats M N 

41 Lidköping Tun 5:4 Boplats S B J 

42 Lidköping Tun 5:5 Boplats M N 

43 Lidköping Tun 48:1 Verktygslämning S 

44 Lidköping Gösslunda 8:1 Stensättning B J 

45 Lidköping Gösslunda 8:2 Stensättning B J 

46 Lidköping Gösslunda 13:1 Boplats/hällristning M N 

47 Lidköping Gösslunda 13:2 Boplats/hällristning M N 

48 Lidköping Gösslunda 23:1 Stensättning B J 

49 Lidköping Gösslunda 34:1 Stensättning B J 

50 Lidköping Gösslunda 34:2 Stensättning B J 

51 Lidköping Gösslunda 37:1 Gravfält B J 

52 Lidköping Gösslunda 39:1 Stensättning B J 

53 Lidköping Gösslunda 42:1 Grav B J 

54 Lidköping Gösslunda 42:2 Grav B J 

55 Lidköping Gösslunda 43:1 Grav B J 

56 Lidköping Gösslunda 51:1 Verktygslämning S 
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Tabell 2. Fornlämningar i grupp B visas med svart text och grupp C med blå, kursiv text. 

Fornlämningarnas datering är uppdelad i stenålder (S), bronsålder (B) och järnålder (J) 

samt medeltid (M) och nyare tid (N). 

 Kommun Riksantikvarieämbetets nummer Typ Datering 

1 Lidköping Sunnersberg 66:1 Fossil åkermark B J M N 

2 Lidköping Sunnersberg 73:1 Hällristning B 

3 Lidköping Sunnersberg 24:3 Grav B J 

4 Lidköping Sunnersberg 24:2 Grav B J 

5 Lidköping Sunnersberg 24:4 Grav B J 

6 Lidköping Sunnersberg 24:1 Grav B J 

7 Lidköping Sunnersberg 24:5 Fossil åkermark B J M N 

8 Lidköping Sunnersberg 77:2 Grav B J 

9 Lidköping Sunnersberg 77:1 Hällristning B 

10 Lidköping Tådene 21:1 Verktygsfynd S 

11 Lidköping Tranum 7:1 Grav B J 

12 Lidköping Tranum 8:1 Grav S B J 

13 Lidköping Tranum 10:1 Verktygsfynd S 

14 Lidköping Friel 13:1 Verktygsfynd S 

15 Grästorp Särestad 75:1 Hällristning B 

16 Grästorp Håle 48:1 Verktygsfynd S 

17 Lidköping Gillstad 17:1 Verktygsfynd S 

18 Lidköping Gillstad 16:1 Verktygsfynd S 

19 Lidköping Norra Härene 58:1 Verktygsfynd S 

20 Lidköping Norra Härene 73:1 Verktygsfynd S 

21 Götene Hangelösa 21:1 Verktygsfynd S 

22 Lidköping Järpås 94:1 Torp M N 

23 Vara Norra Vånga 74:1 Röjningsröse S B J M N 

24 Vara Längjum 64:1 Grav S B J 

25 Vara Ryda 38:1 Verktygsfynd S 

26 Vara Ryda 124:1 Verktygsfynd S 
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Figur 2. Fornlämningar som ligger över en kilometer från dagens vattenförekomster på Västgötaslätten 

visas i svart och de som ligger inom undersökningsområdet i grått. Lämningar i undersökningsområdet 

som även är av bestämd typ och daterade före 1520 visas i blått (grupp A). Samtliga vattenförekomster 

på Västgötaslätten visas i kartan, med våtmarker i egen färg. 

Kartbearbetning av Emilie Arnesten. 
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Figur 3. Fornlämningar som ligger över en kilometer från en vattenförekomst idag och som är av 

bestämd typ och daterade före 1520 visas i svart (grupp A). De lämningar av dessa som har vatten inom 

en kilometer på Häradsekonomiska kartan visas i ljuslila (grupp B) och de lämningar som även har en 

vattenförekomst inom en kilometer på Storskifteskartorna visas i mörklila (grupp C). Samtliga 

vattenförekomster inom undersökningsområdet visas i kartan, med våtmarker i egen färg. 

Kartbearbetning av Emilie Arnesten. 
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Av de fornlämningar som ligger över en kilometer från en vattenförekomst idag, är av bestämd typ 

och daterade före 1520 samt som saknar vatten inom en kilometer på Häradsekonomiska kartan har 

21 lämningar vatten inom en kilometer på en Storskifteskarta (grupp D). Detta är alltså 70 % av de 

30 lämningar i grupp A som inte kvalificerade sig för grupp B. Lämningarna ligger i eller strax 

utanför orter och är fördelade gruppvis över tre olika områden, vilket visas i tabell 3. Tillsammans 

med lämningarna i grupp C utgör dessa fornlämningar strax under två tredjedelar (33 st) av 

lämningarna i grupp A. Antal fornlämningar som har en vattenförekomst inom en kilometer på de 

olika karttyperna samt antal lämningar per grupp visas i figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 3. Placering av fornlämningar som ligger över en kilometer från dagens 

vattenförekomster och som inte har vatten inom en kilometer på Häradsekonomiska 

kartan, men som har en vattenförekomst inom en kilometer på Storskifteskartorna.  

Socken Antal Placering i området 

Gösslunda 12 NV 

Wessby 5 S, vid lämning 24 

Vara 4 SV 

 

Figur 4. Antal fornlämningar efter karttyp som de har en vattenförekomst inom en kilometer på och 

grupp de tillhör. Fastighetskartan (idag) och grupp A visas i blått medan Häradsekonomiska kartan och 

grupp B visas i rött. Storskifteskartorna visas i olika lila toner, grupp C visas i ljuslila och grupp D i 

mörklila. 
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Avstånd mellan vattenförekomster och fornlämningar 

Trots att Västgötaslätten, och framförallt undersökningsområdet, är en fullåkersbygd så finns det 

relativt många vattenförekomster där, vilket visas i figur 2. I relation till övriga Västgötaslätten 

finns det relativt få vattenförekomster i undersökningsområdet, vilket visas i figur 3. 

 

För att bestämma minimumavstånd mellan fornlämningarna och vattenförekomster till denna studie 

undersöktes flera olika avstånd, bland annat 500 meter respektive 1 000 m. Av samtliga lämningar 

på Västgötaslätten ligger 7,7 % (2 385 st) över 500 meter från en vattenförekomst och strax över 

hälften av dessa (1 350 st) ligger inom undersökningsområdet. Motsvarande siffror för avståndet 

1 000 meter från en vattenförekomst är 94 stycken på Västgötaslätten och 84 stycken i 

undersökningsområdet. För att lägga arbetet på en realistisk nivå togs beslutet att arbeta vidare med 

de lämningar som låg över 1 000 meter från vatten då dessa fornlämningar utgjorde ett mer 

hanterbart antal. Avstånd till närmaste vattenförekomst visas i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av gravtyperna som representeras bland samtliga fornlämningar inom undersökningsområdet 

återfinns fyra i grupp A, B och C; stensättning (B J), domarring (B J) och flatmarksgrav (S B J) 

samt gravhög (S B J). Avstånd till närmaste vattenförekomst för samtliga gravtyper som 

representeras visas i tabell 4. 

 

 

Tabell 4. Avstånd till närmaste vattenförekomst för de olika gravtyperna som representeras bland 

de samtliga fornlämningarna inom undersökningsområdet. De gravtyper som representeras i 

grupp A, B och C visas i kursivt och blått. Uppdelat i under eller över 300 meter. 

Samtliga inom 
undersökningsområdet <300 m >300 meter 

 Röse Flatmarksgrav 

 Gravklot Gravfält 

 Stenkistgrav Gravhög 

 Stensättning Domarring 

 Begravningsplats Markerad grav 

 Gravvård  

 Stenkammargrav  

 Grav utan typ  
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Figur 5. Avstånd till närmaste vattenförekomst uppdelat i tre klasser; områden med upp till 499 meter till 

vatten är genomskinligt, 500 – 999 meter är ljusgrått och över 1 000 meter visas i mörkgrått. Som 

bakgrund visas markanvändning och samtliga vattenförekomster inom undersökningsområdet. 

Kartbearbetning av Emilie Arnesten. 
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För samtliga fornlämningar (alla typer och dateringar samt oavsett avstånd till vatten) inom 

undersökningsområdet (6 812 st) är avstånd till närmaste vattenförekomst idag beräknat, vilket 

visas i tabell 5 tillsammans med avstånd till närmaste vattenförekomst för fornlämningstyperna i 

grupp A, B och C. 

 

De fyra gravtyper som representeras i grupp B och C kan delas in i två grupper efter deras 

medelavstånd till vattenförekomst: 

 Stensättning - enda gravtypen med medelavstånd över 1 100 meter från en vattenförekomst 

i grupp B och över 1 200 meter från vatten i grupp C. 

 Gravhög, flatmarksgrav samt domarring – medelavstånd mellan 1 000 och 1 100 meter 

från vatten i såväl grupp B som i grupp C. 

 

   

Tabell 5. Avstånd till vattenförekomst uppdelat i minimum, maximum och medelvärde för 

samtliga fornlämningar inom undersökningsområdet respektive lämningar i grupp A, B och C, 

varav de sistnämnda är uppdelade efter fornlämningstyp. 

  
Min (m) Max (m) 

Medel 
(m) 

Samtliga inom undersökningsområdet Alla typer 0 1 411 254 

     

Grupp 56 Boplatslämning 1 023 1 360 1 162 

 Fossil åkermark 1 095 1 112 1 137 

 Grav 1 005 1 411 1 081 

 Hällristning 1 015 1 267 1 185 

 Verktygslämning 1 001 1 368 1 143 

     

     

Grupp 26 Boplatslämning 1 023 1 023 1 023 

 Fossil åkermark 1 095 1 175 1 139 

 Grav 1 025 1 204 1 080 

 Hällristning 1 015 1 241 1 102 

 Verktygslämning 1 001 1 224 1 092 

     

     

Grupp 12 Grav 1 025 1 204 1 076 

 Hällristning 1 015 1 051 1 033 

 Verktygslämning 1 006 1 224 1 111 
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Förändring av vattenförekomster 

Storskifteskartor  

Majoriteten av fornlämningarna i grupp C och grupp D hade ett mindre, meandrande vattendrag 

inom en kilometer på 1760-1790-talen. Flera av vattenförekomsterna rann på dessa kartor mellan 

åkermarker och ibland med mindre ängsmarker närmast vattnet eller så utgjorde vattnet gränsen 

mellan åkermark och ängsmark. En del av vattenförekomsterna förgrenade sig inom eller strax över 

en kilometer från fornlämningen och ett fåtal av vattendragen var en förgrening från ett mer 

betydande vattendrag som gick strax över en kilometer från lämningen. En del av 

vattenförekomsterna passerade genom hela fornlämningens buffer medan andra upphörde närmare 

lämningen, bland annat då vattnet mötte mer omfattande ängs- eller åkermarker. Exempel på 

vattenförekomsternas utseenden visas i figur 7 och 8.  

 

Häradsekonomiska kartan  

Under slutet av 1800-talet hade en stor del av fornlämningarna i grupp B små eller något större 

vattendrag som var relativt raka och främst rann genom åkermark. För flera av fornlämningarna 

försvann vattendraget mitt i en åker eller vid en väg och det var bara ett fåtal lämningar som hade 

ett vattendrag som passerade genom hela buffern. Det förekommer endast ett fåtal våtmarker nära 

lämningarna och bara några enstaka av buffrarna innehöll vatten som passerade genom utmarker. 

Exempel på de olika utseenden vattenförekomsterna hade på Häradsekonomiska kartan visas i figur 

6.  

 

Skillnader mellan Storskifteskarta och Häradsekonomiska kartan 

Den tydligaste förändringen av vattenförekomsterna mellan 1760-1790 (grupp C och grupp D) och 

1877-1882 (grupp B) är att samtliga vattendrag är uträtade i olika stor omfattning. Några till- eller 

frånflöden har försvunnit eller tillkommit under perioden medan andra vattenförekomster har 

skapats för att torrlägga tidigare våtmarker. Vid lämning nummer 24 har det ena av de tidigare 

vattendragen nästan försvunnit medan det andra vattendraget blivit mycket rakare och dubbelt så 

långt som tidigare. Vattenförekomsternas förändring för lämning nummer 24 visas i figur 6 och 7.  

 

Från de historiska kartorna till dagsläget 

På dagens Fastighetskarta ligger närmaste vattenförekomst strax över en kilometer från samtliga 

undersökta fornlämningar. 
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Figur 6. Fornlämning 24, Längjum 64:1 gravhög markerad i rött och dess buffer i ljusblått. På 

Häradsekonomiska kartan syns två relativt uträtade vattendrag som rinner i öst-västlig riktning i åker- och 

ängsmarker. Vattendragens utsträckningar är markerade med mörkblå linjer. 

Kartbearbetning av Emilie Arnesten. 
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Figur 7. Fornlämning 24, Längjum 64:1, gravhög, markerad i rött och dess buffer i ljusblått. På 

Storskifteskartorna syns tre meandrande vattendrag i öst-västlig riktning som rinner i fuktigare ängsmark. 

Vattendragens utsträckningar är markerade med mörkblå linjer. Kartbearbetning av Emilie Arnesten. 
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Figur 8. Fornlämning 19, Norra Härene 58:1, verktygsfynd, markerad I rött och dess buffer på en 

kilometer i ljusblått. På Storskifteskartorna är vattendraget meandrande och rinner i sydvästlig-nordostlig 

riktning med fuktigare ängsmarker eller åkermark runt. Vattendragets utsträckning är markerat med 

mörkblå linje. Kartbearbetning av Emilie Arnesten. 
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Samband och förhållande mellan fornlämningar och vattenförekomster 

Samband mellan fornlämningar 

I detta avsnitt tas samband mellan fornlämningarna upp, som typ, datering och topografi. 

 

Bland lämningarna i grupp B är de två dominerande fornlämningstyperna gravar och verktygsfynd 

och typen gravar inkluderar här fem stensättningar och en vardera av domarring, flatmarksgrav och 

gravhög. Hällristning, område med fossil åkermark och boplatslämningar utgör en mindre del av 

lämningarna. Även för fornlämningarna i grupp C är de dominerande typerna gravar och 

verktygsfynd, medan hällristningar utgör en mindre andel. Gravarna som representeras här är en 

vardera av stensättning, domarring, flatmarksgrav och gravhög. Fördelningen av antal 

fornlämningar mellan de olika typerna visas i tabell 1, 2 och 6. Fyra av fem stensättningar 

(lämningar nummer 3-6) i grupp B ligger mycket tätt tillsammans i områdets nordvästra hörn, och 

visas figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornlämningarna i grupp B kan delas in i tre grupper; ensamliggande lämningar och gruppvis 

placerade fornlämningar med olika stora avstånd mellan varandra. Sju av lämningarna ligger enskilt 

med stora avstånd till varandra (långt över 1 km). 19 av lämningarna ligger inom en kilometer från 

en annan lämning, 16 av dessa lämningar ligger mycket nära andra lämningar och kan delas upp i 

tre kluster då de återfinns i fyra olika områden med 2-8 lämningar i varje och resterande tre ligger 

nästan en kilometer från närmaste undersökta fornlämning. Dock är inte avståndet mellan 

undersökta och icke undersökta fornlämningar kartlagt och det kan finnas andra fornlämningar än 

de undersökta som ligger relativt nära dessa fornlämningar och som då eventuellt kan skapa grupper 

med de undersökta lämningar som verkar vara ensamliggande. 

 

Tabell 6. Fördelning av fornlämningar daterade före 1520 med bestämd typ 

och som har vatten inom en kilometer på Häradsekonomiska kartan (grupp B). 

 Lämningstyp Antal  Lämningstyp Antal 

Grupp B Verktygsfynd  11 Grupp C Verktygsfynd 6 

 Grav 8  Grav 4 

 Hällristning  3  Hällristning 2 

 Fossil åkermark 3    

 Boplats 1    
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Minimalt, maximalt och medelvärde för höjden (meter över havet) på undersökningsområdet 

respektive fornlämningarna i grupp B och grupp C visas i tabell 7. Mer detaljerade uppgifter om 

medelhöjd för de olika fornlämningstyperna i grupp B och grupp C visas i tabell 8. 

 

 

 

 

Fornlämningarna i grupp B kan delas in i sju grupper efter vilka tidsperioder de brukats. 

Tidsperioderna som de undersökta lämningarna härrör från sträcker sig från stenålder till nyare tid, 

vissa av dem är daterade till endast en period medan andra har brukats över alla fem perioder som 

fornlämningar allmänt delas upp i, varav de fyra första (fram till 1520) varit av intresse för denna 

studie: stenålder (S, fram till 1800 f.Kr.), bronsålder (B, 1800-500 f.Kr.), järnålder (J; 500 f. Kr. – 

1050 e.Kr.) och medeltid (M, 1050-1520 e.Kr.). Den dominerande tidsgruppen är stenålder som 

utgör 42 % av fornlämningarna. Vidare är strax under en fjärdedel daterade till bronsålder och 

järnålder och en åttondel till bronsålder. Två lämningar vardera är daterade till stenålder, bronsålder 

och järnålder respektive bronsålder, järnålder och medeltid samt nyare tid. Till medeltid och nyare 

tid är en lämning daterad och det är bara en fornlämning som brukats under alla fem tidsperioder. 

Fördelningen mellan de olika tidsgrupperna visas i tabell 1 och 2 samt figur 9. 

Tabell 7. Höjd (meter över havet) för hela undersökningsområdet respektive 

fornlämningarna i grupp B och grupp C. 

 Min (m. ö. h.) Max (m. ö. h.) Medel (m. ö. h.) 

Undersökningsområdet 6 308 75 

Grupp B 54 97 68,7 

Grupp C 54 97 66,4 

Tabell 8. Medelhöjd (meter över havet) för de olika fornlämningstyperna i grupp B och grupp C. 

 Lämningstyp Medel (m. ö. h.)   Lämningstyp Medel (m. ö. h.) 

Grupp B Hällristning 61,7   Grupp C Hällristning 61,5 

 Grav 66,9    Verktygslämningar 66,8 

 Verktygslämningar 70,1    Grav 68,8 

 Boplats 72      

 Fossil åkermark 74      
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Av samtliga 26 fornlämningar i grupp B ligger majoriteten idag på öppen mark och endast fyra är 

fördelade på andra markslag; två i en ort och en vardera i skog respektive på gränsen mellan åker 

och skog. Även under slutet av 1800-talet var åkermark dominerande bland fornlämningarnas 

placering då strax under hälften av lämningarna låg i en åker. Vidare låg cirka en tredjedel av 

fornlämningarna i skogsmark och en åttondel på tomtmark. Tre lämningar var placerade vid olika 

gränser; två mellan åker och tomt och en mellan åker och skog. Fornlämningarnas placering under 

slutet av 1800-talet visas i figur 10. 

 

 

 

 

Bland de tolv fornlämningarna i grupp C låg fem lämningar i utmark och fem var belägna i åker- 

eller ängsmark under slutet av 1700-talet. Resterande två lämningar låg på gränsen mellan åkermark 

Figur 10. Fördelning över de olika markslagen för fornlämningarna på Häradsekonomiska kartan 

(1877-1882, grupp B). 

Markanvändning vid de 26 fornlämningarna under slutet av 1800-talet (grupp B)

Åker (12 st)

Skog (8 st)

Tomt (3 st)

Åker/tomt (2 st)

Åker/skog (1 st)

 
Figur 9. Fördelning av tidsgrupper för de fornlämningar som har vattenförekomst inom en kilometer på 

Häradsekonomiska kartan (grupp B). Dateringen är uppdelad i stenålder (S), bronsålder (B) och järnålder 

(J) samt medeltid (M) och nyare tid (N). 
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och utmark. Under slutet av 1800-talet låg hälften av fornlämningarna i åkermark och en fjärdedel i 

skogsmark. Två lämningar låg på gränsen mellan åker- och tomtmark och en lämning på en tomt. 

Av dessa fornlämningar ligger idag 10 i öppen mark och två i en ort. Fornlämningarnas fördelning 

över de olika markslagen visas i figur 11. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Förhållande mellan fornlämningar och förhistoriska vattenförekomster 

I detta avsnitt tas samband mellan fornlämningar och förhistorisk hydrologi upp i form av 

hydrologins förändring genom tiden samt dess avstånd till lämningarna. 

 

Vid analys av storskifteskartorna (grupp C) återfanns två samband mellan vattenförekomsterna och 

fornlämningarna; markanvändningen närmast vattendraget och vattendragets avstånd till 

fornlämningen. Vattenförekomsterna låg aldrig precis invid fornlämningen, men i tio av tolv buffrar 

återfanns vattnet inom 500 meter från fornlämningen. För en stor andel av fornlämningsbuffrarna 

var vattenförekomsten omgiven av mer eller mindre omfattande ängsmark med åkermark utanför. 

Exempel på de två förhållandena visas i figur 5. 

 

På Häradsekonomiska kartan återfinns vattenförekomster inom 500 meter från lämningen i 18 av de 

26 fornlämningsbuffrarna i grupp B och en stor del av vattnet går enbart genom åkermark. Exempel 

på detta visas i figur 12. 

Figur 11. Antal fornlämningar per markslag uppdelat efter tidsperiod. Röda staplar visar 

markslag på Fastighetskartan (2015), blåa på Häradsekonomiska kartan (1877-1882) och 

gröna på Storskifteskartorna (1760-1790). 
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Majoriteten av fornlämningarna i både grupp B och C återfinns idag i öppen mark och alla 

undersökta fornlämningar har en vattenförekomst lite över en kilometer ifrån sig. 

 

    

 

Figur 12. Fornlämning 1-9, Sunnersberg 24:1, 24:2, 24:3 och 24:4 (stensättningar) 24:5 och 66:1 

(områden med fossil åkermark) 73:1 och 77:1 (hällristningar) och 77:2 (domarring). På 

Häradsekonomiska kartan syns två uträtade vattendrag som rinner i nord-sydlig riktning, markerade med 

vita pilar. Kartbearbetning av Emilie Arnesten. 

i 
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Diskussion 

Fornlämningar långt från dagens vattenförekomster 

En femtedel av fornlämningarna på Västgötaslätten ligger inom undersökningsområdet och 

majoriteten av slättens fornlämningar som ligger över en kilometer från dagens vattenförekomster 

återfinns i undersökningsområdet. Tre fjärdedelar av dessa är daterade före 1520 och av bestämd 

typ (grupp A). Hälften av dessa lämningar hade vatten inom en kilometer på kartmaterial från slutet 

av 1800-talet (grupp B) och vidare hade hälften av dessa en vattenförekomst inom en kilometer på 

kartor från slutet av 1700-talet (grupp C). Av de 30 lämningarna i grupp A som inte hade vatten på 

kartmaterialet från slutet av 1800-talet hade 70 % en vattenförekomst inom en kilometer på en karta 

från slutet av 1700-talet (grupp D). 

 

Vatten har alltid varit en viktig resurs för människan (Schnell 1966; Todd 1959) och det är då inte 

så konstigt att hälften av fornlämningarna (av bestämd typ och daterade före 1520) i 

undersökningsområdet som ligger över en kilometer från dagens vattenförekomster hade vatten 

inom en kilometer under slutet av 1800-talet (grupp B). Häradsekonomiska kartan täcker större ytor 

än Storskifteskartorna och det är då inte så konstigt att endast hälften av fornlämningarna som har 

vatten inom en kilometer på Häradsekonomiska kartan även har vatten inom en kilometer på 

Storskifteskartorna (grupp C). Däremot är det intressant att 70 % av de lämningar i grupp A som 

inte hade en vattenförekomst inom en kilometer på kartmaterial från slutet av 1800-talet hade en 

vattenförekomst inom en kilometer under slutet av 1700-talet, eftersom Häradsekonomiska kartan 

är mer heltäckande än Storskifteskartorna. 

 

1,0 % av den totala arealen inom undersökningsområdet ligger över en kilometer från en 

vattenförekomst idag och endast 0,8 % av samtliga fornlämningar inom undersökningsområdet 

ligger över en kilometer från dagens vattenförekomster. Detta motsvarar 2,25 lämningar/ km² över 

en kilometer från dagens vattenförekomster av bestämd typ och daterade före 1520. Detta är mycket 

intressant då det kan innebära att det finns ett samband mellan fornlämningar som ligger långt från 

en vattenförekomst och landareal som ligger långt från vatten. Den låga andelen visar att det finns 

många kulturmiljöer och lämningar vid dagens vattenförekomster (Länsstyrelserna 2015). Det bör 

dock tas i åtanke att det fortfarande finns fornlämningar som i olika omfattningar är okända för 

människan (Länsstyrelsen i Jönköping 2015), vilket kan innebära att det finns många fler 

fornlämningar som ligger över en kilometer från dagens vattenförekomster men som inte är kända 

idag. Då överodlade eller förstörda lämningar främst finns i fullåkersbygder som Västgötaslätten 

(Winberg 1994; Holmström & Nordström 2003), kan även detta vara en förklaring till den låga 

förekomsten av fornlämningar som ligger över en kilometer från dagens vattenförekomster. Det 
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finns trots allt hög koncentration av fornlämningar på Västgötaslätten, men de kända 

fornlämningarna ligger mycket glest och många har troligtvis plöjts bort (Damell et al. 1994). 

 

Avstånd mellan vattenförekomster och fornlämningar 

Västgötaslätten är en fullåkersbyggd, men innehåller ändå relativt mycket vatten. Över 2 000 

fornlämningar har en vattenförekomst inom 500 meter och runt hälften av dessa ligger inom 

undersökningsområdet. Nära samtliga fornlämningar på slätten har en vattenförekomst inom 1 000 

meter och endast 94 lämningar ligger över en kilometer från dagens vattenförekomster, varav 84 

ligger i undersökningsområdet. I Schnells (1966) studie ligger majoriteten av gravarna på 

Falbygden inom 500 meter från en vattenförekomst och nästan samtliga återfinns inom en kilometer 

från en vattenförekomst. Hur stor andel majoriteten av lämningarna utgör är på många sätt en 

tolkningsfråga, men jag tror att Schnells (1966) majoritet kan ligga relativt nära denna studies 

resultat. 

 

Enligt Schnell (1966) ligger stenåldersgravar generellt närmare dagens vattenförekomster jämfört 

med bronsålders- och järnåldersgravar. Detta arbetets resultat visar däremot på motsatt placering av 

gravar om man ser till samtliga fornlämningar på Västgötaslätten, eftersom stensättningar från 

brons- och järnålder ligger närmare vattenförekomster idag (under 300 meter) medan domarringar 

från brons- och järnålder samt flatmarksgrav och gravhög från stenålder, bronsålder och järnålder 

ligger något längre från dagens vattenförekomster (över 300 meter). 

 

Däremot överensstämmer de undersökta lämningarnas (grupp A, B och C) placering något mer med 

Schnell (1966) eftersom stensättning (B J) ligger längst från vatten av gravtyperna bland de 

undersökta fornlämningar som ligger över en kilometer från en vattenförekomst idag, medan 

gravhög (S B J), flatmarksgrav (S B J) och domarring (B J) ligger något närmare.  

 

Stenåldersgravarna som även brukats under brons- och järnålder ligger alltså något närmare vattnet, 

som Schnell (1966) menar, men även domarringen från brons- och järnålder ligger på samma 

avstånd som stenåldersgravarna. Det finns alltså inget entydigt samband mellan fornlämningarnas 

datering och deras avstånd från dagens vattenförekomster, men om även lämningarnas typ inräknas 

uppstår ett samband med stensättningar något närmare vatten och flatmarksgravar, domarringar och 

gravhögar något längre bort. Skillnaden i resultat mellan denna studie och Schnells (1966) kan 

förklaras antingen med att det är olika regionala samband mellan lämningarna och avståndet till 

vatten, eller att kunskapen om fornlämningar, dateringar och typer har utvecklats och antalet kända 

och undersökta fornlämningar har ökat under de senaste 50 åren. 
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Samtliga fornlämningar inom undersökningsområdet ligger relativt nära en vattenförekomst, mellan 

0 och 1 411 meter från vatten, med ett medelavstånd på 254 meter, vilket kan innebära att 

fornlämningar ligger relativt nära vattenförekomster (Länsstyrelserna 2015), men det finns också 

fornlämningar som ligger en bra bit från närmaste vattenförekomst. De sex fornlämningstyper som 

representeras från grupp A och nedåt kan delas in i två grupper, de som ligger något närmare 

vattenförekomster och de som ligger något längre bort utifrån deras medelvärde bland samtliga 

fornlämningar inom undersökningsområdet; gravar, områden med fossil åkermark och verktygsfynd 

ligger något närmare vattenförekomsterna (strax över 1 000 meter) medan boplatser och 

hällristningar ligger något längre bort. Denna fördelning kan förklaras av att människan inte var 

beroende av att bo precis vid en vattenförekomst under förhistorien, men däremot av att leva relativt 

nära vatten (Schnell 1966). Det kan även förklaras av att människan genom historien varit beroende 

av vatten och det är därför inte så konstigt att många lämningar återfinns nära dagens 

vattenförekomster (Länsstyrelserna 2015). 

 

Förändring av vattenförekomster 

Att de största förändringarna mellan det förhistoriska landskapet och dagens landskap finns i 

vattenförekomsterna går att utläsa av förändringen som skett mellan slutet av 1700-talet och slutet 

av 1800-talet och det kan antas att Västgötaslätten har ett helt annat hydrologiskt utseende idag 

jämfört med under förhistorien (Schnell 1966). Fram till 1800-talet var det främst kvarnägare som 

ändrade vattenförekomsterna och då ofta mindre vattenförekomster. De större vattenförändringarna 

skedde under 1800- och 1900-talen på grund av bland annat skiftena och utfördes genom såväl 

sjösänkningar, mossodlingar och dikning av våtmarker som täckdikning och uträtning av vattendrag 

(Nilsson 1998; Grundsten 1991; Myrdal & Morell 2001; Holst 2004). 

 

Detta syns vid jämförelse av vattenförekomsterna i Storskifteskartorna (1760-1790) och 

Häradsekonomiska kartan (1877-1882) där vattendragen har gått från att vara mindre och 

meandrande till rakare och mer betydande. Några till- eller frånflöden har tillkommit eller 

försvunnit och vattendrag som tidigare gick i fuktigare mark återfinns nu i inägor, vilket kan 

innebära att marken torrlagts på något sätt. Den enda buffern med annorlunda förändring är nummer 

24 (figur 6 och 7) där det ena vattendraget nästan försvunnit och det andra blivit mycket rakare och 

dubbelt så långt. Idag (Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet; Jordartskartan, vektor © 

Lantmäteriet) finns ingen vattenförekomst inom någon buffer, men samtliga lämningar har vatten 

strax utanför sin buffer. 
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Meandrande vattendrag slingrar sig fram i landskapet, de skapas naturligt och deras form innebär 

ofta att de inte är förändrade av människan. Däremot bör vattendragen som under de 100 åren 

mellan Storskifteskartorna och Häradsekonomiska kartan har blivit tydligt rakare ha förändrats av 

antropogena orsaker. Att det knappt är någon vattenförekomst som passerar utmarkerna kan bero på 

att dessa inte är karterade och utmärkta på kartorna, men det kan ändå finnas vatten i utmarken. 

Vattenförekomster som försvinner mitt i en inäga kan tyda på bland annat täckdikning. 

 

Landskapet och hydrologin förändrats en hel del på grund av människans åtgärder (Länsstyrelserna 

2015), men förändringarna har inte bara skett av antropogena skäl utan även av naturliga och 

antropogen förändring av vattenförekomsterna behöver inte alltid vara negativ, varken för miljön 

eller människan. Exempelvis har Vänerns vattennivå naturligt ökat och minskat sedan 1600-talet 

och den första regleringen av sjön skedde genom en rad vattenkraftverk under början av 1900-talet. 

Sedan dess har perioder med lågvatten minskat och vattennivån går att kontrollera så risken för 

översvämning minskas (Harding 1942; Ehlert, Henriksson & Oscarsson 2003).  

 

Samband och förhållande mellan fornlämningar och vattenförekomster 

Samband mellan fornlämningar 

Västgötaslätten är relativt plant belägen (Söderberg 1932) och undersökningsområdet ligger mellan 

6 och 308 m. ö. h. idag med en medelhöjd på 75 m. ö. h. I förhållande till detta ligger 

fornlämningarna i grupp B och grupp C nära medelhöjden då de har 68,7 m. ö. h. respektive 66,4 m. 

ö. h. som medelhöjd, med minimihöjd då 54 m. ö. h. och maximalhöjd på 97 m. ö. h.. Vid 

jämförelse med Vänerns normala vattenstånd på 44 m. ö. h. (Ehlert, Henriksson & Oscarsson 2003) 

ligger dock samtliga fornlämningar relativt högt belägna. När de första människorna bosatte sig i 

området ändrades havsytans höjd i perioder på grund av att havsnivåns förändring och 

landhöjningen inte alltid låg i fas, vilket kan vara förklaringen till att vissa fornlämningar är 

placerade relativt högt då människorna kanske anpassade sig till den skiftande havsnivån (Hall & 

Weiler 2003).  

 

Faktumet att endast en av de 26 fornlämningarna i grupp B är en boplats och att ingen 

boplatslämning återfinns i grupp C kan bero på att boplatserna i området ligger relativt nära dagens 

vattenförekomster. En förklaring till detta kan vara att det under bland annat tidigneolitikum var 

vanligt att boplatser placerades vid kusten eller vid större vattendrag (Lagergren 2012), vilka kan 

finnas kvar än idag. I undersökningsområdets fornlämningsbuffrar återfinns nästan uteslutande 

mindre vattenförekomster på kartorna från slutet av 1700-talet samt från slutet av 1800-talet. 
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Enligt Selinge (1994) är förekomsten av domarringar på Västgötaslätten relativt hög, medan det 

finns färre stensättningar där. Denna studie visar dock på motsatt förekomst då det i grupp B 

förekommer fem stensättningar men bara en domarring, och i grupp C förekommer en vardera av 

stensättning och domarring. Dessutom ligger fyra av fem stensättningar mycket nära varandra. 

Detta kan förklaras antingen med att fornlämningsbilden och kunskapen om olika gravtypers 

spridning har förändrats över de senaste tjugo åren, eller att fördelningen inte ser likadan ut om man 

studerar fornlämningar som ligger långt från dagens vattenförekomster jämfört med det totala 

antalet fornlämningar som finns.  

 

Två tredjedelar av de undersökta fornlämningarna ligger i grupper om 2-8 lämningar, vilket är 

liknande förhållanden som på Falbygden där samtliga gravar ligger i grupper med 5-50 meters 

avstånd mellan varandra (Schnell 1966). Dock är det möjligt att någon av de resterande 99,2 % av 

fornlämningarna i undersökningsområdet som inte denna studie undersökt ligger nära någon eller 

några av de undersökta fornlämningarna vilket kan innebära att en större andel eller kanske till och 

med samtliga undersökta lämningar ligger i grupper av fornlämningar relativt nära varandra, även 

om de övriga kan ligga inom en kilometer från dagens vattenförekomst. 

 

Fornlämningarna i grupp B domineras av typerna gravar och verktygsfynd som utgör hälften 

respektive en fjärdedel var, där majoriteten av gravarna är stensättningar och resterande är fördelade 

över domarring, flatmarksgrav och gravhög. Även hos fornlämningarna i grupp C dominerar 

verktygsfynd och grav med häften respektive en tredjedel av lämningarna, men här representeras 

gravarna av en vardera av domarring, gravhög, flatmarksgrav och stensättning. Det är endast två 

gravtyper som brukats redan under stenåldern; flatmarksgraven och gravhögen. Trots att det finns 

ett megalitiskt centralområde i södra delen av undersökningsområdet (Burenhult 1999) så återfinns 

alltså inga sådana gravar i studiens resultat, vilket bör betyda att megalitgravarna ligger relativt nära 

dagens vattenförekomster. En av de förväntade gravtyperna som representeras i resultatet är 

domarring som finns i stor förekomst på Västgötaslätten. Att studiens resultat innefattar en 

flatmarksgrav är föga förvånande då en tredjedel av landets flatmarksgravar återfinns på 

Västgötaslätten (Selinge 1994). 

 

Västgötaslätten är idag en fullåkersbygd (Holmström & Nordström 2003) och enligt 

Storskifteskartorna har det funnits mer eller mindre omfattande ängar och/eller åkrar här sedan 

slutet av 1700-talet. Av fornlämningarna i grupp C ligger majoriteten idag på öppen mark och under 

slutet av 1800-talet låg tre fjärdedelar av dessa lämningar i åkermark, på tomt mark eller på gränsen 
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mellan åker och tomt. Under slutet av 1700-talet låg strax över hälften av fornlämningarna i grupp 

C i åkermark, ängsmark eller på gränsen mellan åkermark och utmark. 

 

Människan har sedan odlingens introduktion nästan oavbrutet tagit allt mer mark i anspråk och 

omvandlat dem till öppna åkrar och ängar, och en förklaring till ökningen av öppen mark som kan 

utläsas ur grupp C kan vara havreexporten under sent 1800-tal. (Andersson Palm 2003; Hall & 

Weiler 2003; Holmström & Nordström 2003). 

 

Förhållande mellan fornlämningar och förhistoriska vattenförekomster 

Vattenförekomsterna rann aldrig precis bredvid någon fornlämning men majoriteten av lämningarna 

i grupp C har vatten inom 500 meter på Storskifteskartorna. På Häradsekonomiska kartan rinner 

vattnet inom 500 meter från två tredjedelar av lämningarna i grupp B. Förhållandena för de 

undersökta lämningarna på Västgötaslätten liknar de för gravarna i Falbygden där majoriteten av 

gravarna ligger inom 500 meter från en vattenförekomst och samtliga inom en kilometer. Gravar 

har genom historien placerats såväl nära som längre bort från boplatserna och då de undersökta 

stenåldersgravarna ofta ligger nära dagens vattenförekomster medan brons- och järnåldersgravar 

ofta ligger längre bort men ändå nära bör det innebära att människorna behövde leva nära 

vattenförekomsterna men inte precis bredvid vattnet (Schnell 1966). 

 

Slutsatser 

Det har skett stora förändringar i vattenförekomsterna på Västgötaslätten från 1700-talet till idag 

och området har troligtvis ett helt annat hydrologiskt utseende idag jämfört med under förhistorien. 

Då de första stora förändringarna av landskapets hydrologi kom vid runt 1800-talet, efter 

Storskifteskartorna, bör en förhistorisk hydrologisk situation kunna utläsas ur det historiska 

kartmaterial som finns att tillgå idag.  

 

Större delen av fornlämningarna som ligger över en kilometer från dagens vattenförekomster på 

Västgötaslätten ligger inom undersökningsområdet och hälften av dessa hade vatten inom en 

kilometer på Häradsekonomiska kartan, varav hälften hade vatten på Storskifteskartorna. Av de 

lämningar som inte hade vatten i närheten på Häradsekonomiska kartan hade en stor del en 

vattenförekomst inom en kilometer på Storskifteskartorna, vilket bör innebära att 

Storskifteskartorna ger en bättre bild av den förhistoriska hydrologin än Häradsekonomiska kartan. 
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Det kan finnas ett samband mellan den del av undersökningsområdets areal som ligger över en 

kilometer från dagens vattenförekomster och antalet fornlämningar som ligger över en kilometer 

från dagens vattenförekomster, då de båda utgör nästan lika stora andelar. 

 

Fornlämningarna i undersökningsområdet ligger relativt nära dagens vattenförekomster och de 

undersökta fornlämningarna ligger samtliga strax över en kilometer från en vattenförekomst idag. 

Generellt sett ligger hällristningar och boplatser något längre från dagens vattenförekomster medan 

verktygsfynd, gravar och områden med fossil åkermark ligger något närmare. 

 

Den generella förändringen av de undersökta vattenförekomsterna är att de under slutet av 1700-

talet var relativt små och meandrande medan de till slutet av 1800-talet har blivit större och tydligt 

rakare, troligtvis främst på grund av människans åtgärder. Vattenförekomsterna passerade aldrig 

precis invid fornlämningen men för hälften av lämningarna i både grupp B och C befann sig vattnet 

inom 500 meter. Det var en väldigt liten andel av fornlämningarna på Västgötaslätten som inte hade 

vatten inom en kilometer idag, vilket kan innebära att en hel del av vattenförekomsterna från 

förhistorien finns kvar än idag trots att de troligtvis genomgått omfattande förändringar av såväl 

antropogena som naturliga orsaker. 

 

Trots att det finns många kända gravar och gravområden inom undersökningsområdet så var 

förekomsten av tidstypiska gravar relativt låg och av de förväntade typerna representerades endast 

domarring och gravhög. Samtliga fornlämningar ligger relativt nära undersökningsområdets 

medelhöjd och relativt högt jämfört med Vänerns normalvattenstånd och en betydande del av 

lämningarna förekommer gruppvis med överlappande kilometerbuffrar. 

 

Undersökningsområdets markanvändning vid fornlämningarna har genomgått en relativt väntad 

förändring sedan slutet av 1700-talet då andelen öppen mark har ökat successivt. Vid slutet av 

1700-talet utgjorde åker- eller ängsmark hälften av fornlämningarna i grupp C och under slutet av 

1800-talet låg tre fjärdedelar i åker- eller tomtmark medan majoriteten av lämningarna i grupp C 

idag återfinns i öppen mark. 
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Möjliga framtida undersökningar 

Länsstyrelsen i Jönköpings län (2015), Schnell (1966) och Carlie (2012) har redan gjort liknande 

undersökningar. De har fokuserat på att studera historiska kartor för att hitta okända lämningar och 

inventerat runt dagens vattenförekomster (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2015), förhistoriska 

bebyggelsemönster och deras förhållande till förhistoriskt vatten (Schnell 1966) samt fornlämningar 

som idag ligger över en kilometer från vatten men som hade vatten inom en kilometer under 

förhistorien (Carlie 2012). 

 

Något som kan undersökas vidare är om det utifrån historiska kartor och dokument är möjligt att 

lokalisera fler fornlämningar som idag inte är kända. Med utgångspunkt i fornlämningar som är 

kända idag och eventuella okända lämningar kan en fortsatt studie undersöka det historiska 

kartmaterialet närmare och undersöka lämningarnas relation till såväl förhistorisk som historisk och 

modern hydrologi, då vattnet alltid varit en viktig resurs för människan. 

 

Även mer övergripande studier i hur fornlämningar är daterade över tidsepoker och typer eller hur 

vattenförekomsterna har förändrats genom historien kan vara något att undersöka i framtiden, och 

då kanske större landskapsutsnitt som län eller typiska områden, som Västgötaslätten, bör 

undersökas för att till slut ge en översiktlig bild av fornlämningar och hydrologi i hela landet. 

 

Ett eventuellt samband mellan arealen och antalet fornlämningar som ligger över en kilometer från 

dagens vattenförekomster är ytterligare något som kan utredas vidare, exempelvis genom studier av 

större områden eller jämförelse av olika områden med liknande eller olika utseenden. 

 

Då arbetet inte fann någon megalitgrav och endast en flatmarksgrav som ligger över en kilometer 

från dagens vattenförekomster men som hade historiskt vatten kan en studie av olika 

fornlämningstypers eller gravtypers relation till olika stora vattenförekomster utredas, kanske är det 

så att de dessa gravtyper som annars förekommer i ganska stort antal inom området främst återfinns 

vid de större vattenförekomsterna som finns kvar än idag? 

 

Studier likt denna om hydroarkeologi kan leda till viktiga vattenrelaterade fynd av lämningar 

och/eller kulturmiljöer som människan inte tidigare känt till vid såväl dagens som förhistoriska 

vattenförekomster, då förståelse för det förhistoriska och/eller historiska landskapet kan fås genom 

studier av bland annat historiska kartor. 
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Kartor 

Fornlämningskartan © Riksantikvarieämbetet 

 

Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892. 

Jordartskartan, vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892. 

 

Häradsekonomiska kartan 1877-1882. Rikets allmänna kartverk, Västra Götalands län, akt 

beteckningar: J112-52-20, J112-53-16, J112-52-25, J112-53-21, J112-42-4, J112-42-5, J112-43-1, 

J112-43-2, J112-42-10, J112-43-6, J112-42-15, J112-43-11, J112-42-20 & J112-43-16. 

 

Brandsöl, storskifte 1786. Lantmäteristyrelsens arkiv, Skaraborgs län, Särestad socken, Brandsöl nr 

1-3, Storskifte. Aktbeteckning: P201-4:2. 

 

Friel, storskifte 1763. Lantmäteristyrelsens arkiv, Skaraborgs län, Fiels socken, Friel nr 1-20, 

Storskifte. Aktbeteckning: P53-3:2. 

 

Hovby, storskifte 1774. Lantmäteristyrelsens arkiv, Skaraborgs län, Hovby socken, Hovby nr 1-9, 

Storskifte. Aktbeteckning: P87-2:3. 

 

Jung, storskifte 1779. Lantmäteristyrelsens arkiv, Skaraborgs län, Jungs socken, Jung nr 1-14, 

Storskifte. Aktbeteckning: P103-6:3. 

 

Kedumstorp, storskifte 1784. Lantmäteristyrelsens arkiv, Skaraborgs län, Tådeneds socken, 

Kedumstorp fiskaregården nr 1, Storskifte. Aktbeteckning: P226-4:1. 

 

Skarstad, storskifte 1780. Lantmäteristyrelsens arkiv, Skaraborgs län, Skarstads socken, Skarstad nr 

1-9, Storskifte. Aktbeteckning: P183-9:1. 

 

Tolsjö, storskifte 1784. Lantmäteristyrelsens arkiv, Skaraborgs län, Sunnerbergs socken, Tolsjö nr 

1-7, Storskifte på inägor. Aktbeteckning: P196-18:3. 

 

Vässby, storskifte 1787. Lantmäteristyrelsens arkiv, Skaraborgs län, Längjums socken, Vässby nr 1-

9, Storskifte. Aktbeteckning: P141-6:2. 
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