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Minneslista för Torp o Backstuge-inventeringen.

Stolparna
Följande behövs:

Tumstock, kapsåg/cirkelsåg och yxa.                                                                    
Genomförande:
1. Som stolpar används 45x70 mm tryckimpregnerat virke. Reglarna ska kapas i längd ca 1,8 m.
2. Stolparna ska vässas

Fältarbetet
Följande behövs:

Stolpe, spett, slägga, skruvmejsel kryss o flat), hovtång, karta, GPS, papper o penna,
kompass och tumstock/måttband.

Ta gärna med beskrivningen som finns från 'Värendsbygder" (som ledtråd).
Genomförande
1. Sätt upp stolpen vid huset/husgrunden. 

2. Om gamla skylten finns kvar, skruva fast den på stolpen.

3 Om gamla skylten saknas, förteckna dessa saknade skyltar (dess måste vi göra nya).
4 Ta ut koordinaten för stugan (mitt på där stugan står/har stått).

5
Beskriv platsen och vilka byggnader, raserade murstockar, ekonomibyggnader, källare, brunnar 
som finns.

6
Mät upp längden och bredden på stugan/stuggrunden. Ange också kompassriktning på 
byggnaden/stengrunden.

7

Mät uppeventuella övriga byggnader, ladugård, källare, brunn m m. Ange också kompassriktning 
från bostadsbyggnaden samt an längden och bredden på stugan/stuggrunden. Ange också 
kompassriktning och avståndet från byggnaden/stengrunden.

8
Mät ut avstånd och kompassriktning från huset/husgrunden  till de olika fristående bojekt som 
finns.

9
Om det finns stengärdsgårdar runt det område som bedöms ha varit åkermark, försök att göra en 
ungefärlig uppskatt hur stort området är. Rita gärna en enkel skiss över området.

10 Tag med gamla stolpen, den avlämnas vid Forsa-gården.

Dokumentationen
Följande behövs:

Dator med Word-ordbehandlingsprogram.
Kartor, gärna gamla inventeringen från Värendsbygder.
Gärna tillgång till släktforskarprogrammet Arkiv Digital, för att t ex läsa Husförhörlängderna.
Formulera alla relevanta uppgifter m m om resp. backstuga/torp och människorna som har levat 
där.

Genomförande.

1.
Efterforskning av sakuppgifter, namnuppgifter och födelseår över invånarna o barnen som bodde 
på stället.

2. Efterforskning i husförhörslängder, kartor, skifteshandlingar o dyl. Och fråga ut "äldre" människor.
3. Järmför gärna med de sakuppgifter som finns i de gamla inventeringarna som gjorts.
4. Formulera och beskriv varje torp eller backstuga med uppgifter beträffande objektet.

5.
Ange typ av objekt samt under vilket gård från skiftet som det ligger. Ange även om det är ett torp, 
en backstuga eller kanske ett soldattorp/grenadjärtorp.

Saknade skyltar
Om det är så att skyltar saknas vid något objekt måste nya skyltar tillverkas.

Sätt upp skylten på objektet.


