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Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet mellan Brattebro backe och Medevi markerat med svart. 
Skala 1:200 000.
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Inledning
Inför Trafikverkets planer på att bygga om väg 50 mellan Nykyrka i 
Motala kommun, Östergötlands län och Brattebro backe i Askersunds 
kommun, Örebro län har Arkeologgruppen AB genomfört en första 
studie av sträckan Medevi – Brattebo backe i form av en byråinven-
tering. På sträckan Nykyrka – Medevi, det vill säga den del som är 
belägen i Östergötlands län genomfördes en arkeologisk utredning 
etapp 1 under hösten 2013 av Arkeologgruppen AB. Resultaten från 
utredningen återfinns i rapporten Medevi – Nykyrka. Särskild arkeolo-
gisk utredning etapp 1 inför utbyggnaden av väg 50, Västra Ny socken, 
Östergötland. Arkeologgruppen rapport 2013:19, vilken kan laddas ner 
från Arkeologgruppens hemsida, www.arkeologgruppen.se.

Utredningsområdet, för den del av vägen som ligger mellan Medevi 
och Brattebro backe, Hammar socken, i Örebro län, omfattar en yta 
på drygt 1 300 hektar inom vilken Trafikverket inte tagit ställning till 
vägens framtida dragning. Efter samråd mellan Länsstyrelsen i Örebro 
län och Trafikverket gjordes bedömningen att det inte var rimligt att 
utföra en fullständig arkeologisk utredning, etapp 1 (arkiv- och littera-
turstudier, kartanalyser samt fältinventering) inom ytan. Länsstyrelsen 
och Trafikverket enades istället om att låta genomföra en byråinven-
tering av utredningsområdet, det vill säga arkiv- och litteraturstudier 
samt kartanalyser, vilka ska lika till grund för och utgöra en del av 
underlagsmaterialet inför upprättandet av en ny lokaliseringsplan.

Vägsträckan var redan under mitten av 1990-talet föremål 
för upprättande av såväl lokaliseringsplan som arbetsplan men 
vägbygget genomfördes aldrig. I samband med upprättandet av 
dessa planer gjordes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 av den 
då aktuella vägkorridoren, vilken ligger inom det nu aktuella utred-
ningsområdet, se figur 2.
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Syfte och metod
Syftet med byråinventeringen är att skapa ett första underlag för att 
bedöma förekomsten av kända och okända fornlämningar inom det 
aktuella utredningsområdet för väg 50. Tanken är att byråinvente-
ringen ska bidra till att ge Trafikverket ett bättre planeringsunderlag 
inför den fortsatta projekteringen av vägbygget.
Den arkeologiska utredningen har omfattat följande moment:
• Arkivstudier
• Litteraturstudier
• Kartanalyser av det historiska kartmaterialet

Följande källor har använts:

Arkiv
Fornsök
Digitalt arkiv, www.raa.se. Arkivet har använts i syfte att presentera 
lägen, typ och rådande status för de sedan tidigare kända lämningar-
na inom utredningsområdet. Syftet har också varit att försöka skapa 
en bild av hur området nyttjats eller inte nyttjats under förhistorien. 
Fornsök har kombinerats med strandlinjekurvor från stenåldern för 
att se vilka ytor som var tillgängliga under perioden.

Skogens pärlor
Digitalt arkiv, www.skogsstyrelsen.se, har använts i syfte att presen-
tera lägen, typ och status för de lämningar som hittats i samband med 
inventeringarna inom projektet Skog och historia. En del lämningar 
sammanfaller med kända lämningar i Fornsök medan andra är ny-
funna i samband inventeringarna. Många av de lämningar som hittats 
i samband med inventeringarna är idag, i och med förändringarna i 
KML, fornlämningar. Fornsök och Skog och historia-registret komplet-
terar varandra.

Historiska museets fynddatabas
Digitalt arkiv, www.historiska.se. Arkivet har använts i syfte att söka 
eventuella äldre föremålsfynd som inte är upptagna i Fornsök. Det rör 
sig dels om så kallade lösfynd, det vill säga enskilda fynd som hittats, 
ofta av privatpersoner, dels om fynd från eventuella arkeologiska 
undersökningar. Framförallt lösfynd kan i kombination med Fornsök 
visa på platser som nyttjats under förhistorisk och äldre historisk tid.

Svenskt Diplomatriums huvudkartotek
Digitalt arkiv, www.sok.riksarkivet.se/sdhk. Arkivet har använts i 
syfte att spåra eventuella medeltida namnkopplingar till försvunna 
enheter och i syfte att försöka tidsfästa befintliga byar och gårdar. Bre-
ven i arkivet innehåller främst information om ägorättsliga aspekter 
av mark och gårdar såsom byten, arv och gåvor.

http://www.raa.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/
http://www.historiska.se/
http://www.sok.riksarkivet.se/sdhk
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Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)
Besök. Syftet med att besöka ATA har varit se vilken information kring 
gårdar och socknar som rapporterats in till Riksantikvarieämbetet 
före den digitala eran. Det rör sig ofta om funna föremål eller betrak-
telser som gjorts i landskapet och som föranlett brev eller samtal till 
Riksantikvarieämbetet eller Historiska museet och som därmed finns 
bevarat i arkivet. Syftet med att besöka ATA är att finna lämningar som 
inte finns registrerade i Fornsök och som inte är kända av hembygds-
rörelsen. I arkivet finns också samtliga rapporter från arkeologiska 
utredningar och undersökningar som gjorts inom en socken samlade 
på ett ställe.

Riksarkivet/SVAR/Digitala forskarsalen
Digitalt arkiv. www.svar.ra.se. I arkivet förvaras kyrkoarkivalier såsom 
husförhörslängder och mantalslängder. Arkivet har använts i syfte att 
med hjälp av husförhörslängderna datera namngivna bebyggelseen-
heter som uppfyller övriga kriteriet i Kulturmiljölagen för fornläm-
ning, det vill säga om de har tillkommit före eller efter år 1850.

SOFI
Digitalt arkiv, www.sprakochfolkminnen.se. Syftet har varit att hitta 
äldsta belägg för byar, gårdar, torp och backstugor.

Litteratur
Sökning har skett i Vitalis, Vitterhetsakademins biblioteks sökmotor 
samt i bibliotekens nationella sökdatabas Libris i syfte att finna 
litteratur knuten till området. Det rör sig om till exempel arkeolog- 
iska rapporter eller skrifter (Vitalis) samt hembygds- och socken-
skildringar (Vitalis och Libris). Syftet med litteraturstudierna är att 
finna ytterligare sedan tidigare ej kända lämningar.

Hembygdsföreningar
Kontakt via e-post och telefonsamtal har tagits med Hembygdsfören-
ingarna Norra Vättersbygdens Hembygdsförening, Zinkgruvans Bygde-
förening och Åmmebergs Bygdeförening. Den hembygdsförening som 
tidigare fanns i Hammar är inte längre verksam och var deras eventu- 
ella arkiv finns idag har inte gått att utröna. Syftet har varit att disku-
tera hembygdslitteratur men även att försöka tillgå eventuella torp-
inventeringar eller andra inventeringar gjorda av hembygdsrörelsen. 
Kontakten med hembygdsföreningarna har också gjorts för att få ta del 
av deras unika och specifika kunskap om sina bygders kulturlandskap.

Kartor
Det historiska kartmaterialet har analyseras utifrån Lantmäteriets 
historiska kartmaterial på nätet, www.lantmateriet.se, som inne-
fattar Rikets allmänna kartverk, Lantmäteristyrelsens kartarkiv samt 
Lantmäterimyndighetens kartarkiv.

http://www.sprakochfolkminnen.se/
http://www.lantmateriet.se/
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I Rikets allmänna kartverk har de häradsekonomiska kartorna som 
tillkom på 1860-talet använts som baskarta i syfte att lokalisera 
bebyggelsen och vägnätet storskaligt. Häradsekonomen tar upp 
samtliga bebyggelseenheter som fanns vid tidpunkten även mindre 
torp och backstugor. För att komma ner på detaljnivå, på by- och 
gårdsenhet, samt för att hitta äldre kartmaterial, har de två övriga 
arkiven använts. Syftet med att analysera det historiska kartmateri-
alet är att se platsers förändringar över tid, till exempel olika skiften, 
samt att söka försvunna bebyggelseenheter i form av gårdar, torp och 
backstugor. De sammantagna kartorna används sedan i kombination 
med kyrkliga arkivalier för att söka tidsfästa desamma. 

Begrepp
I föreliggande rapport har den lag och det fornlämningsbegrepp som 
gäller från och med 1 januari 2014 använts. Det innebär att lämningar 
som tillkommit före år 1850 och uppfyller övriga kriterier i Kultur- 
miljölagen ska vara fornlämning.

I samband med ändringarna av lagen har begreppet fast forn-
lämning försvunnit och ersatts med begreppet fornlämning. I texten 
kommer endast begreppet fornlämning att användas då det är det 
begrepp som ska användas framgent och som genomgående används 
i Fornsök, även för äldre lämningar som tidigare benämnts fast forn-
lämning.

Begreppet möjlig fornlämning har i rapporten använts för de läm-
ningar som inte kunnat fastställas i tid, det vill säga om de tillkommit 
före eller efter år 1850. Begreppet har också använts för de torp och 
lägenhetsbebyggelser där platsen de legat på är känd men det är 
tveksamt om lämningar ovan mark är synliga.

Begreppet övrig kulturhistorisk lämning har använts för lämningar 
som av olika skäl inte faller under Kulturmiljölagen på grund av till 
exempel tidsgränsen och är yngre än år 1850 eller inte faller in under 
de kriterier som utgör fornlämning. För sedan tidigare, från FMIS, 
kända lämningar, som har klassificerats som övrig kulturhistorisk 
lämning men som i och med den nya lagen ska klassas som fornläm-
ning, används begreppet fornlämning. Vilka lämningar det rör sig om 
framgår tydligt i text och tabeller.

Utöver de begrepp som är kopplade till Kulturmiljölagen finns 
ytterligare begrepp som bör redas ut och som aktualiserats i sam-
band med lagändringen. Det rör begreppen gård, torp och backstuga. 
I föreliggande rapport har den begreppsapparat som framtagits 
av Ronnie Jensen och Anna-Lena Larsson i ”Övergivna by- och 
gårdstomter i Göteborgstrakten” använts.

En entydig definition av torpbegreppet är inte helt lätt att upprätta. 
Begreppet har ändrat innebörd under tidernas lopp. Ett torp under 
till exempel 1500-talet kan inte utan vidare likställas med ett sent 
1800-talstorp. Ett torp har i första hand karaktären av ett nybygge. 
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Man skulle begreppsmässigt kunna dela upp torpen i två huvudgrup-
per (Jensen & Larsson 1992:11). Den första och i regel äldsta gruppen 
utgörs av torp som tillhör ett kolonisationsskede, som ofta innebar 
uppodling av allmänningar. Denna typ av torp har förekommit från 
”äldsta tid” och ända in nyare tid, faktiskt ända in på 1900-talet. De 
flesta torpen av denna typ blev oftast skattlagda, men i regel inte 
mantalssatta. När torp mantalssattes blev de snarare gårdar till sin 
kamerala natur. Mantalet, eller hemmanstalet, är alltså ett besutten-
hetsmått i samband med taxeringen av brukningsenheten. Ursprung-
ligen avsåg ett mantal en gård med en ”fullsutten” bonde. Torpen från 
1500–1600-talen och tidigare blev oftast mantalssatta med tiden. De 
senare torpen stannade för det mesta vid att vara skattlagda men inte 
mantalssatta (Jensen & Olsson 1992:11).

Till den andra allmänt sett yngre gruppen räknas i första hand så 
kallade dagsverkstorp, jordetorp och stattorp. De utgjorde inte själv-
ständiga, bärkraftiga enheter. De var inte skattlagda, utan låg på mark 
som tillhörde ett säteri, en by eller en gård. Här möter vi närmast en 
slags nyttjanderätt på annans mark med skattefrihet. Istället hade 
brukaren ofta dagsverkskyldighet eller betalade en viss årsavgift till 
bonden. Denna form av torp började etableras under 1600-talet, men 
fick sin blomstringstid främst från mitten av 1700-talet och fram under 
1800-talet. Andra typer av torp kan vara så kallade börde- och undan-
tagstorp. Till gruppen hör dessutom soldat- båtmans- och ryttartorp, 
vilka tillkom efter införandet av det så kallade indelningsverket i slutet 
av 1600-talet (Jensen & Olsson 1992:12).

I samband med den andra huvudgruppen, men egentligen inte 
direkt hörande till denna, kan även backstugor och dylikt nämnas. 
Dessa hade inte sällen en förhållandevis kort användningstid, och 
jordbruket var ofta inte det primära (Jensen & Olsson 1992:12). 
Sammanfattningsvis kan sägas att skillnaden mellan ett skattlagt torp 
och en gård i princip ligger i att gården även är mantalssatt (Jensen & 
Olsson 1992:12)

I Fornsök finner man både torp och backstugor under det gemen-
samma begreppet lägenhetsbebyggelse, vilket med Jensen & Olssons 
begreppsapparat betyder att lägenhetsbebyggelse kan innehålla 
många olika bebyggelseformer, från den enklast backstuga till ett skatt-
lagt torp och allt däremellan. När det gäller denna typ av bebyggelse 
har i föreliggande rapport gjorts ett försök att närmare precisera dessa 
enligt Jensen & Olssons begreppsapparat för att bättre förstå vilken typ 
av bebyggelse det rör sig om. I Fornsök klassas lägenhetsbebyggelse 
ofta som övrig kulturhistorisk lämning men i och med införandet av en 
tidsgräns i lagen har det blivit betydelsefullt att försöka tidfästa bebyg-
gelsens tillkomst, huruvida den faller före eller efter år 1850.

Ytterligare ett begrepp som används, främst i det äldre historiska 
kartmaterialet, är bergsmanshemman. Ett bergsmanshemman var 
ett skatte- eller kronohemman som före år 1859 hade skyldighet att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronohemman
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bedriva hyttbruk och använda sina skogar till kolning. En innehavare 
av ett bergsmanshemman kallades bergsman och var mot erläggande 
av tioendejärn fritagen från rotering och vissa andra statliga pålagor. 

Landskapet i och kring utredningsområdet
Utredningsområdet karaktäriseras av skogsklädda partier på höga 
höjder i norr och öster medan de uppodlade markerna återfinns i den 
södra och västra delen av området. De flacka och uppodlade partierna 
ligger längs med nuvarande väg 50, kring de historiska byarna och 
gårdarna samt vid de under 1800-talet i samband med laga skiftet 
utskiftade gårdarna. De utflyttade gårdarna har i många fall brutit ny 
mark i samband med utflyttningarna, ett exempel på det är gården 
Mon som flyttades ut från Stora Forsa till sitt nuvarande läge vid laga 
skiftet.

Många av de äldre uppodlade partierna med åkermark har tidi-
gare, under äldre förhistorisk tid, varit sjöbotten. De grunda vikarna 
har sedan höjts sig ur Vättern i samband med landhöjningen och 
bildat bördiga dalgångar kring vilka byar och gårdar etablerats.

Öster om väg 50 och den uppodlade marken återfinns inom utred-
ningsområdet ett sammanhängande höjdparti beväxt med främst 
barrskog. Terrängen är oländig, då den består av storblockig morän 
och markanta höjdpartier som bryts av med raviner och dalgångar 
bemängda med storblockig morän. Här återfinns enstaka kända läm-
ningar i form av torp belägna på byarnas och gårdarnas utmarker 
och skogsskiften. Markens beskaffenhet gör att det endast rör sig om 
enstaka nyupptagningar av torp. Den enstaka bebyggelse som funnits 
här har ofta varit belägen invid eller i nära anslutning till någon av de 
skogstjärnar som finns i området. Idag saknar området bebyggelse, 
vilket märks på de fåtal vägar som leder över höjdpartierna i östväst-
lig riktning.

Även väster om väg 50 finns höjdpartier om än inte alls av sam-
ma dignitet som i öster. Höjdpartierna återfinns i nordsydliga stråk 
mellan de lägre liggande partierna, där åker- och ängsmarken domi-
nerar och där också Vättern ofta är synlig.

Allra längst i söder, mot länsgränsen till Östergötland, återfinns i 
nordsydlig riktning ett större sammanhängande uppodlat område 
bestående av storskalig åkermark, som tillhör eller har tillhört det 
medeltida säteriet Medevi som idag ligger i Östergötland, men som har 
haft marker på båda sidor om länsgränsen. Medevis åkermarker går 
ihop med de uppodlade marker som tillhör de båda byarna/gårdarna 
Stordalen och Nydalen, tillsammans bildar dessa marker den mest 
sammanhängande öppna ytan inom utredningsområdet.

Mellan Stordalen och Rå finns ett bergigt och skogigt högre parti 
innan man kommer ut i dalgången där Rå är beläget. I Rå finns en 
del igenlagd åker- och hagmark på båda sidor om väg 50. Öster om 
Rå övergår terrängen ganska snabbt till att bli oländig. Norr om Rå 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergsman
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finns ett höjdparti mot väster medan det öster om väg 50 finns öppna 
odlade marker som tillhört gården Slätrask. Gårdens marker bildar 
inte någon sammanhängande öppen mark med gården Dalmark utan 
skogs- och mindre höjdparti skiljer enheterna åt.

Från Dalmark finns ett sammanhängande åkersystem som sträck-
er sig norr ut och vidare till Stora Forsa där åkermarken breder ut 
sig ytterligare mot norr och Södra Kärra. Stora Forsa är den största 
byn inom utredningsområdet, vilket syns i åkerarealerna även om 
delar av åkermarken ligger i träda. Genom Stora Forsa rinner ett 
vattendrag som i sin förlängning rinner ut i Forsaviken, vilken är en 
del av Vättern. I samband med laga skiftet flyttades ett par gårdar ut 
från byn och själva bystrukturen splittrades. Norr om Södra Kärras 
åkermarker tar nya höjdpartier vid fram till Brattebro backe. Även i 
denna oländig terräng bestående av storblockig morän, raviner och 
barrskog återfinns enstaka torplämningar.

Sammantaget kan sägas att utredningsområdets topografi är 
sådant att bebyggelsen och de uppodlade markerna till största delen 
återfinns invid dagens väg 50, vilken delvis går i samma sträckning 
som den äldre vägen mellan Motala och Askersund.

Kunskapsläget
I samband med den projektering av väg 50 som gjordes år 1995 
utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 av en cirka 
12 kilometer lång och 250 meter bred korridor mellan Medevi i 
Östergötland och Brattebro backe i Örebro län. Drygt 9 kilometer av 
denna vägkorridor var belägen inom föreliggande utredningsområde. 
Vid utredningen påträffades ett flertal nya förhistoriska boplatser, 
främst från stenåldern. Inom den delen som gjordes år 1995 bedöms 
nya inventeringar behöva göras för de lämningstyper och bedöm-
ningar som förändrats i och med att det gått drygt 20 år sedan de 
gjordes. De lämningstyper det handlar om är lägenhetsbebyggelse 
som idag är fornlämning om de tillkommit före år 1850 och är varak-
tigt övergivna, äldre åkerbruk i form av röjda ytor och röjningsrösen 
som idag klassas som fornlämning samt lämningar efter skogsbruk 
som kolningsgropar, tjärdalar, kolarkojor och milor, där vissa av läm-
ningstyperna idag klassas som fornlämning (Riksantikvarieämbetets 
lämningstypslista).

I rapporten konstateras att ”fornlämningsmiljön främst karaktärise-
ras av lösfynd och gravar från sten-/bronsåldern på nivåer runt 100–
130 meter över havet samt gruv-, bruks- och industrilämningar från 
1600-talet och framåt. De äldsta skriftliga beläggen för gårdstomterna 
i Västra Ny socken i Östergötland ligger i medeltid.  
I den berörda delen av Hammar socken i Närke är de äldsta beläggen 
huvudsakligen från senmedeltid (Andersson 1995:7). I rapporten 
redovisas sedan tidigare kända fornlämningar samt nyupptäckta läm-
ningar, främst boplatser, som hittades vid utredningsgrävningarna 



Figur 2. Utredningsområdet med området för 
den arkeologiska utredningen etapp 1 och 2 
som gjordes år 1995 markerat med ljusgrått. 
Skala 1:35 000.
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efter den arkeologiska fältinventeringen. Tre mer sammanhängande 
kulturmiljöer bedömdes som särskilt bevarandevärda, en vid Medevi 
brunn, som inte kommer att beröras här, och två i Närke, en i Stordalen 
och en i Stora Forsa.

Den ena miljön ligger vi Stordalen och rymmer ett mycket välbe-
varat och ålderdomligt odlings- och beteslandskap med indikationer 
av bebyggelse redan under järnålder. I områdets norra del är ett grav-
fält/röjningsröseområde samt en boplats, vilka kan vara samtida. Man 
kan även förvänta sig lämningar efter den gruvbrytning som skett i 
den närbelägna Dala gruva. Området verkar inte ha förändrats i någon 
större utsträckning sedan tiden för den äldsta kartläggningen förutom 
att åkermarken lagts igen för bete (Andersson 1995:16–17). 

Den andra kulturmiljön är Stora Forsa bruks- och industriområde. 
Området ligger på en långsträckt avsats som åt väster övergår i en 
brant sluttning ned mot Vättern. Forsa finns belagt i skriftligt material, 
i en jordebok, från år 1550. Namnet Stora Forsa uppträder dock först 
i en jordebok från år 1690. Forsa hytta skall ha varit uppförd under 
1670-talet och skall bland annat ha hämtat sin malm från Forsa gruva 
(Andersson 1995:17–18).

År 1999 inventerades utredningsområdet i samband med 
projektet Skog och Historia. Vid inventeringarna hittades sex nya 
objekt som inte var kända sedan tidigare i Fornsök. Det rör sig om 
fyra rester efter vägar, en stengärdsgård med en diffus husgrund 
samt en torplämning. Projektet Skog och Historia är ett kom-
plement till fornminnesinventeringen men ska till skillnad från 
Riksantikvarie ämbetets inventeringar inte ses som ett heltäckande 
projekt i bygderna. Vilka områden som inventerats och vilka som 
lämnats därhän är oklart, även intensiteten och kvaliteten på inven-
teringarna varierar kraftigt inom de områden som genomgått inven-
teringarna.

De norra och östra delarna av utredningsområdet utgörs i stor 
utsträckning av kraftigt kuperad skogsmark med relativt branta 
sluttningar. Terrängen är ställvis otillgänglig. I detta område finns få 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar registrerade i 
Fornsök eller Skogens Pärlor. Detta beror säkert delvis på att dessa 
områden även under äldre tid har upplevts som otillgängliga och där-
för inte har utnyttjats lika intensivt som slättlandskapet. Det beror 
sannolikt också på att dessa områden inte har inventerats lika nog-
grant som de mer bebyggda och uppodlade delarna av utrednings-
området.

I de västra och södra delarna av utredningsområdet förekommer 
stora områden med isälvs- och svallsediment, framför allt i form av 
sand. Dessa jordarter har ofta varit attraktiva för bosättning under 
förhistorisk tid, inte minst under stenålder. Det är sannolikt ingen 
tillfällighet att såväl förhistoriska boplatser som fyndplatser för 
stenåldersföremål förekommer i dessa delar av utredningsområdet 
(Länsstyrelsen förfrågningsunderlag dnr 431-5491-2013).



Figur 3. Fastigheternas ägor omkring år 
1860 enligt häradsekonomiska kartan, med 
dagens vägnät och utredningsområdet 
utsatt. Väg 50 är återfinns i nordsydlig 
riktning, något kraftigare markerat i rött än 
övriga vägar. Skala 1:35 000.
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Resultat
Resultaten från byråinventeringen kommer att presenteras i två 
delar, den ena delen är uppställd fastighetsvis och den andra delen 
kronologiskt.

Den fastighetsvisa redovisningen går från norr till söder och berör, 
från norr, fastigheterna Södra Kärra, Stora Forsa, Dalmark, Slätrask, 
Hulta, Rå, Brunn, Stordalen, Nydalen och Kvarngården, samtliga 
belägna i Hammar socken, Sundbo härad, Närke.

Som underlag för studierna har inte fastighetsgränserna i 
dagens fastighetskarta använts utan fastighetsgränserna i härads-
ekonomiska kartan från omkring år 1860. Eftersom det är det 
förhistoriska och historiska landskapet som är det här arbetets 
fokus faller det sig naturligt att inte använda dagens i tomter upp-
styckade landskap som utgångspunkt utan ett landskap som ligger 
så nära den i Kulturmiljölagen stipulerade tidsgränsen vid år 1850 
som möjligt. Som underlag i kartmaterial och figurer används dock 
dagens karta, där de äldre fastighetsgränserna har markerats och 
förstärkts, då de fortfarande finns i dagens kartor. Det är trots allt 
dagens landskap som är relevant för det fortsatta arbetet.

När det gäller fastigheten Brunn är den idag försvunnen men då 
beteckningen förekommer i arkiv- och kartmaterial har valet fallit på 
att ändå redovisa fastigheten för sig. För varje fastighet görs en full-
ständig redovisning av det sammantagna som framkommit i arkiv- 
och kartstudierna.

Äldre färdvägar och stigar i utredningsområdet 
Med start i norr återfinns resterna av den gamla landsvägen mellan 
Askersund och Motala. Till stora delar sammanfaller den äldre lands-
vägen med dagens väg 50 men här och var gör den avstickare in till 
de äldre gårdarna parallellt med dagens väg, som en grusväg med 
böjar eller svängar. Den gamla landsvägen löper i nordsydlig riktning 
genom i praktiken hela utredningsområdet och sammanfaller i långa 
sträckor med dagens väg 50. Den norra delen av landsvägen finns 
upptagen i Fornsök som en färdväg, RAÄ Hammar 376:1, se figur 5.

Parallellt, och öster om den äldre landsvägen och väg 50 finns 
ytterligare en stig eller färdväg i nordsydlig riktning som passerar 
de östligare liggande byarna (Skogens Pärlor objekt 2005168). Den 
startar eller återfinns på Södra Kärras marker vid Kärrlunda i norr, 
vilket ligger utanför utredningsområdet, och fortsätter söderut till 
byn Södra Kärra för att sedan fortsätta via Stora Forsa, ner över 
Dalmarks och Hultas marker för att sluta i Hulta by. Detta är en stig 
eller färdväg som löper i det i övrigt otillgängliga höjd- och skogs- 
områdena i utredningsområdets östra del. Stigen visar på det 
behov som ändå funnits i äldre tider att kunna färdas, åtminstone 
till fots, även i dessa otillgängliga delar. Den enstaka bebyggelse 



Figur 4. Vägnätet enligt häradsekonomiska 
kartan från omkring år 1860 markerat 
med rött. Den röda markeringen visar de 
bevarade delarna av den äldre landsvägen 
mellan Askersund och Motala, i övriga 
sträckor sammanfaller landsvägen och 
väg 50. Skala 1:35 000.
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som återfinns i dessa skogstrakter knyter an till denna väg eller 
till den väg som löper i östvästlig riktning över skogspartiet från 
gården Rå.

I östvästlig riktning finns en väg vid byn Södra Kärra som i sin 
förlängning, utanför utredningsområdet delar sig, där den ena delen 
fortsätter norrut upp i skogsområdena medan den andra fortsätter 
till byn Övre Forsa. Sträckningen genom byn Södra Kärra mot 
Hagfallet och Övre Forsa gör att man kan anta att vägen är anlagd i 
äldre tider, möjligen under medeltid eller ännu tidigare.

Även vid Stora Forsa finns en östvästlig väg som leder till byn 
Övre Forsa, denna väg leder parallellt med Forsaån och korsar vid 
ett tillfälle denna. Även denna vägsträckning kan antas vara anlagd i 
äldre tider, möjligen under medeltid eller ännu tidigare.

Den sista vägen inom utredningsområdet som löper i östvästlig 
riktning från Rå, över skogsområdena till byn Hulta. Denna väg antas 
också vara anlagd i äldre tider.

Genom att bilda sig en uppfattning om det äldre vägnätet i 
området kan en bättre bild av rörelsemönstret skapas och på så sätt 
också förstå medeltida och historiska upptagningar av bebyggelse-
enheter och var de kan vara belägna. Delar av vägnätet kan även vara 
äldre än så, men där är kopplingarna inte alltid lika tydliga. Det är 
i och med de första landskapslagarna som vi får en inblick i synen 
på vägar och framkomlighet där flera lagar gör gällande att det ska 
finnas en farbar väg in och ut ur byn. Detta kan tolkas som att byn,  
i det här fallet de mantalssatta eller frälseägda byarna, inte ska vara 
återvändsgränder för att använda en modern liknelse, utan man ska 
kunna gå in i den från ett håll vidare ut ur den åt ett annat. Denna 
tolkning stämmer bra med vägnätet i utredningsområdet som just 
löper in och ut ur byar, ibland i nordsydlig riktning och ibland även 
i östvästlig så att vissa byar bildar en knutpunkt i vägnätet. Därmed 
kan man också dra slutsatsen att vägnätet är av åtminstone medel- 
tida ursprung, då tiden även sammanfaller med de historiska 
beläggen för byarna.

Lämningar inom fastigheterna i utredningsområdet
Södra Kärra

Byn Södra Kärra är belägen i den södra delen av ägorna vilket histo-
riskt sett varit den del av ägorna som är lämpliga för jordbruk. De norra 
delarna består av Lakahöjderna som är ett otillgängligt, skogsbevuxet 
och storblockigt höjdparti.

De från Fornsök kända lämningarna består av en färdväg, 
RAÄ Hammar 376:1 och ett vägmärke, RAÄ Hammar 261:1. Utöver 
dessa två lämningar finns också RAÄ Hammar 92:1, en lägenhets-
bebyggelse samt RAÄ Hammar 215:1, en slaggvarp. Dessutom är 
två fyndplatser med fynd från stenåldern kända i Fornsök, det rör 



Figur 5. Fastigheten Södra Kärra med kända lämningar markerade. Det äldre väg-nätet återfinns med  
rött, lämningar i Fornsök med blått och lämningar hittade i arkiven med rosa fyrkanter.  
Skala 1:12 000.
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sig om RAÄ Hammar 90:1, fyndplatsen för en skafthålsyxa samt 
RAÄ Hammar 91:1, fyndplatsen för en trindyxa.

Strax väster om Kvarnsjön återfinns slaggvarpen RAÄ Hammar 
215:1, invid en vattenspegel som möjligen kan vara en damm eller 
tjärn som förstärkts till damm, för att utröna vattenspegelns funktion 
behövs fältinventering. På platsen har det tidigare funnits en bebyg-
gelse som kallas Qvarntorpet (3), vilken finns belagd på en karta från 
år 1781 (Lantmäteristyrelsens arkiv akt: S27-17:1). ”På en karta från 
1782 finns mellan Kvarnsjön och dammen en kvarn inritad på den 
plats där slaggvarpen finns” (Skyllberg 1988:90). Enligt uppgifter i 
Fornsök ska det finnas en husgrund hörande till en hammarsmedja 
på platsen, bostället kallades förr Smedhemmanet. Namnet har inte 
kunnat beläggas på annat ställe än i Fornsök. Slaggvarpen skulle 
kunna vara flyttad till platsen för markberedning vid anläggandet av 
en kvarn. Då förekomsten av bebyggelse och en kvarn från år 1781–82 
finns belagd på platsen och den idag förefaller vara övergiven upp- 
fyller eventuella lämningar som hör till kvarnen eller bebyggelsen kri-
terierna för fornlämning enligt KML1.

Lämningen RAÄ Hammar 92:1 är resterna efter jordetorpet 
Björkelund som finns belagd i en husförhörslängd från 1841–45. 
Torpet bebos då av torparen Carl Johan Hallgren, född 1808 i Motala 
och hans hustru Carin Jönsdotter, född 1807 i Snavlunda socken samt 
deras dotter Clara Josefina, född 1834 i Hammar socken. Torpet tas upp 
mellan åren 1834–37 av familjen ovan. Under en kort period mellan 
åren 1836–40 har torpet hetat Hallsberg för att senare med en ny torp-
are byta namn till Björkelund. På platsen finns idag enligt Fornsök två 
husgrunder med spisrösen. I ett område runt husen finns röjda ytor 
med enstaka röjningsrösen och stenmurar i kanterna av ytan.

De två husgrunderna med spisrösen kan förklaras med att det i 
RAÄ Hammar 92:1 även ingår resterna efter en icke namngiven back-
stuga som återfinns parallellt med torpbebyggelsen på häradseko-
nomiska kartan (Rikets allmänna kartverk, akt: Forssa, J112-54-10). 
I Fornsök är torpet upptaget som en övrig kulturhistorisk lämning, 
med de nya fornlämningskriterierna i KML förändras statusen till 
fornlämning.

Strax sydväst om torpet Björkelund, ska ytterligare ett jordetorp 
benämnt Gustafsberg (1) ha legat (Rikets allmänna kartverk,  
akt: Stora Forsa J133-9F2a57). Torpet finns belagt i en husför- 
hörslängd från åren 1836-40. Torpet bebos då av torparen Gustaf 
Jonsson, född 1791 i Hammar socken, samt hans hustru Anna Maja 
Larsdotter, född 1793 i Hammar socken, tillsammans har dom vid tid-
punkten fyra söner och en dotter, samtliga födda i Hammar socken. 
Enligt husförhörslängderna tas torpet upp år 1822. Torpet finns inte 
registrerat varken i Fornsök eller i Skogens Pärlor, men bör kunna hittas 
vid en fältinventering och dess fornlämningsstatus blir då fornlämning.

1   Kulturmiljölagen
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Vid Skogshult ska det enligt häradsekonomiska kartan finnas en 
backstuga (2), den är med stor sannolikhet borttagen och det är 
tveksamt om den går att återfinna. Söder om Kvarnlund finns ytterli-
gare två backstugor (4) som idag är avstyckningarna 1:20 eller 1:44 
och 1:43. Invid avstyckningen 1:20 har Skog och Historia hittat en 
stengärdesgård, 20 meter i nord-syd, 30 meter i öst-väst och ytterli-
gare 15 meter i nord-syd, muren är cirka 0,5 meter hög. I anslutning 
till stengärdesgården har det legat ett hus, grunden är dock mycket 
diffus (Skogens Pärlor objekt 2005174). Den diffusa husgrunden 
utgör med stor sannolikhet resterna efter den ena av backsstugorna, 
med ytterligare inventeringar skulle möjligen den andra också kunna 
hittas. Kriteriet varaktigt övergiven uppfylls, medan tidskriteriet i 
KML är osäkert, för detta krävs utredningsgrävning.

Även vid Hagtorp (5) ska det ha funnits en backstuga av okänd 
ålder som möjligen skulle kunna hittas vid en fältinventering (Rikets 
allmänna kartverk, akt: Forssa, J112-54-10)

Söder om Kvarnlund och de ovan nämnda avstyckningarna, på den 
västra sidan vägen, har Skog och Historia hittat lämningarna efter ett 
torp som helt saknas i det historiska kartmaterialet (6). Det rör sig 
om en lägenhetsbebyggelse bestående av en husgrund med en spis-
röse (Skogens pärlor objekt 1012712). Lämningens status enligt KML 
är oklar, övergivandekriteriet uppfylls medan tidskriteriet är osäkert 
före utredningsgrävning.

Byn Södra Kärra har skriftliga belägg från mitten av 1500-talet 
(SOFI). Ett äldre belägg ska dock finns enligt Skyllberg, år 1405 
benämnd Kerrom (Skyllberg 1998:90). Sammanfattningsvis kan 
sägas att det finns flera skriftliga källor som samstämmigt placerar 
gården eller byn i andra halvan av medeltiden.

Enligt det historiska kartmaterialet bestod Södra Kärra år 1781 
av två gårdar, Norrgården och Södergården, där den första hade tre 
ägare och den andra fyra ägare. De benämns som bergsmans- 
hemman, det vill säga skattegårdar (Lantmäteristyrelsens arkiv akt: 
S27-41:1). I och med laga skiftet, tidsfäst i karta år 1837 skiftades 
marken och flera enheter uppstod, den norra och södra gården ligger 
dock kvar på var sida om den väg som löper i östvästlig riktning 
genom byn (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt: S27-41:1). De gårdar 
som togs upp i samband med laga skiftet är Lyckorna, Norrängen, och 
Sörängen. Gården Västerängen var bebyggd på sin tomtmark redan 
vid laga skiftet och flyttades alltså inte ut i och med skiftet, utan i ett 
tidigare skede.

Stora Forsa

Byn Stora Forsa är belägen i den norra delen av ägorna, byn är 
den största inom utredningsområdet och har förutom jordbruk 
även haft industrier i form av gruvbrytning, pappersbruk samt en 
kvarn. De inom byn liggande gårdarna, utom två, skiftades ut i och 
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med laga skiftet år 1833 och miljön idag minner mer om tiden för 
den småskaliga industri som funnits med bland annat en affär och 
bruksbostäder.

Dagens bebyggelse inom ägogränserna för Stora Forsa ger ett 
splittrat och utspritt intryck, vilket hänger samman med de utskift-
ningar som gjordes vid laga skiftet samt de moderna avstyckningar 
som gjorts från dessa skiftningar. I redogörelsen nedan kommer 
främst den bebyggelse som är äldre än 1850 att beröras, både befint-
liga och övergivna sådana. Övriga bebyggelseenheter som finns inom 
ägan är därmed att förstå som moderna och inte föremål för den här 
studien.

En stor del av de sedan tidigare kända lämningarna från Fornsök 
inom fastigheten hänger ihop med den tidigare arkeologiska utred-
ningen som gjordes år 1995. Det rör sig om boplatser som inte var 
synliga ovan mark utan som hittades vid fältinventering och påfölj- 
ande utredningsgrävning. Ingen av boplatserna är daterad, men 
deras innehåll och läge i terrängen gör att man kan misstänka att det 
rör sig om stenålders- eller möjligen tidiga bronsåldersboplatser. Ett 
par av boplatserna är också belägna i närheten av tidigare fynd från 
stenåldern. Boplatsen RAÄ Hammar 373:1 ligger på/invid fyndet 
av en skafthålsyxa, RAÄ Hammar 88:1. Boplatserna RAÄ Hammar 
374:1-3 samt RAÄ Hammar 377:1 ligger invid platsen för en sten-
kammargrav, RAÄ Hammar 226:1. Det finns också ett antal lösfynd, 
eller fyndplatser, som inte har koppling till boplatser, det rör sig om 
RAÄ Hammar 85:1, en skafthålsyxa, RAÄ Hammar 84:1, en skafthåls- 
yxa samt RAÄ Hammar 86:1, en trindyxa.

Utöver de förhistoriska boplatserna och lösfynden finns inom 
fastigheten lämningar som är kopplade till järn- och bergsbruk. 
Inom Forsa finns spår efter gruvbrytning i form av Forsa Gruva som 
består av ett gruvhål, RAÄ Hammar 218:1. Gruvhålet har statusen 
övrig kulturhistorisk lämning, vilket bör ändras till fornlämning 
om gruvan är varaktigt övergiven, det vill säga inte har beviljats en 
bearbetningskoncession.

Inne i byn finns ett hyttområde, RAÄ Hammar 219:1, vilket består 
av en slaggvarp, 230x100 meter stor. Efter masugnen finns inga 
rester enligt Fornsök men den bör, enligt samma källa, ha legat på 
ungefär samma plats där senare ett pappersbruk anlades enligt en 
karta från år 1809 (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt: S27-17:2). Den 
malm som bröts från Forsa gruva var inte tillräcklig för att hålla 
masugnen igång utan malm skeppades från Taberg i Småland över 
Vättern till Stora Forsa. Enligt Fornsök lades masugnen i Stora Forsa 
ner år 1834. Hyttbacken finns belagd på en karta från år 1833 
(Lantmäteristyrelsens arkiv, akt: S27-17:3). Efter det att masugnen 
stängts ner anlades ett pappersbruk på platsen som lades ner för 
cirka 100 år sedan. Flertalet av de byggnader som idag finns inom 
den gamla byn härrör från den här perioden.



Figur 6. Fastigheterna Södra Forsa och norra delen av Dalmark med kända lämningar markerade. Det 
äldre vägnätet återfinns med  rött, lämningar i Fornsök med blått och lämningar hittade i arkiven med 
rosa fyrkanter. Skala 1:12 000.



Arkeologgruppen rapport 2014:15

23

I ägans sydöstra del återfinns två områden med fossil åkermark,  
RAÄ Hammar 74:1 samt RAÄ Hammar 73:1–3. Den senare av dessa 
ligger utanför utredningsområdet men tas ändå med här då ingen 
bebyggelse hörande till dessa åkerytor har hittats, och bebyggelsen till 
RAÄ Hammar 73 hypotetiskt skulle kunna hamna inom utrednings- 
området. Lämningarna består av röjda ytor, odlingsrösen och sten-
murar eller stensträngar. De inbördes lämningarna gör att slutsatsen 
kan dras att rör sig om lämningar hörande till någon form av lägen-
hetsbebyggelse som inte finns belagd i det historiska kartmaterialet. 
RAÄ Hammar 74:1 sluter an till den nordsydliga väg som löper öster 
om lämningen vilket ytterligare stärker uppfattningen om en lägen-
hetsbebyggelse i form av en mindre gård, torp eller backstuga. Vid en 
fältinventering bör bebyggelseenheterna som hör till odlingarna sökas. 
Lämningarna går med tillgängligt arkivmaterial inte att tidsfästa. 

I det historiska kartmaterialet för Stora Forsa kan lägenhetsbebyg-
gelse och backstugor som idag är försvunna urskiljas, möjligen skulle 
vissa kunna återfinnas vid en fältinventering medan andra har legat 
på ytor som idag är tomtmark. Utflyttningarna av gårdarna från byn 
vid laga skiftet har påfallande ofta förlagts till platser där bebyggelse i 
form av backstugor och lägenhetsbebyggelse redan funnits. Det gäller 
till exempel Björknäset och Bäckadalen. Det är inte troligt att rester 
efter den tidigare bebyggelsen på platserna skulle kunna återfinnas vid 
en inventering.

Två områden med ett flertal jordetorp och backstugor, nästan som 
en slags tåbebyggelse finns inom fastigheten, de flesta av dessa är 
från tiden efter år 1850. Att denna typ av bebyggelse finns i större 
omfattning inom Stora Forsa än i de andra byarna inom utrednings-
området hänger ihop med storleken på den ursprungliga byn och 
utvecklingen mot en småskalig industri som krävde arbetskraft. Det 
ena området med torpbebyggelse ligger invid avtagsvägen från lands-
vägen till byn (7), här finns idag helt modern bebyggelse i form av 
sommarstugor och permanentboenden på avstyckande tomter. Samt-
liga torp som funnits här är yngre än år 1850. Det andra området är 
beläget öster och sydöst om RAÄ Hammar 219:1, närmaste ortnamn, 
Stenshult (8). Även här är flertalet torp och backstugor yngre än år 
1850. Två backstugor skulle kunna utgöra fornlämning om de hittas, 
det rör sig om Sandbacken (9) som är byggt mellan år 1836–40 och 
Forssaberg (10) under 1820-talet.

Forsa kvarn är belagd enligt ortnamnsregistret första gången 
år 1457. Det rör sig endast om ett belägg vilket gör dateringen 
osäker. Kvarnen dyker upp i äldsta bevarade husförhörslängden från 
Hammars socken, åren 1791–1803. På en karta över inägodelning 
från år 1781 för Stora Forsa kan man vid bäcken som flyter mellan 
Kvarndammen och Forsaviken en äldre bro över bäcken samt en 
kvarn och en såg (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt: S27-17:1).  
Området kring bäcken mellan Kvarndammen och Forsabäcken kan 



Figur 7. Fastigheten Dalmark med kända lämningar markerade. Det äldre vägnätet återfinns med  rött,  
lämningar i Fornsök med blått och lämningar hittade i arkiven med rosa fyrkanter. Skala 1:12 000.
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innehålla ytterligare lämningar efter verksamheter i behov av vatten-
kraft, som kvarnen och sågen är exempel på. Kvarnen brann ner under 
första halvan av 1990-talet.

Strax väster om Mon, vilken är en utflyttad gård från byn 
Stora Forsa, finns en namnlös bebyggelse (11) som återfinns i det 
historiska kartmaterialet från år 1833 (Lantmäteristyrelsens arkiv, 
akt: S27-17:3). Idag finns ingen bebyggelse på platsen och lämningen 
skulle om den återfinns uppfylla kriterierna för fornlämning.

Dalmark

Fastigheten Dalmark som är belägen söder om Stora Forsa uppvisar 
liknande typer av kända lämningar i Fornsök som Stora Forsa, det rör 
sig om boplatser från stenåldern, industrilämningar från kalkbruk 
och kända lägenhetsbebyggelser som är belägna vid de båda nord-
sydliga vägarna.

De båda stenåldersboplatserna RAÄ Hammar 223:1 och 83:1 har 
ett något annat läge än stenåldersboplatserna på de norra fastig-
heterna. I Dalmark är de belägna väster om väg 50. Boplatserna är 
hittade vid fornminnesinventeringen som genomfördes år 1980 och 
vid inventeringstillfället hittades förutom skörbränd sten en skrapa 
av kvarts samt kvartsavslag. I området kring boplatserna har tidigare 
4–5 skafthålsyxor hittats. De både boplatserna är med stor sanno-
likhet en boplats som breder ut sig över en större yta. Förutom de 
båda stenåldersboplatserna finns inom fastigheten ytterligare två 
boplatser som är odaterade, det rör sig om RAÄ Hammar 378:1 och 
380:1, båda hittade i samband med 1995 års utredning och klassade 
som fornlämningar.

Norr om stenåldersboplatserna RAÄ Hammar 223:1 och 83:1 
finns lämningen Hammar 80:1–2, två rösebottnar.

Lämningen Hammar 224, med undernummer, utgör ett kalkbrott 
samt kalkugnsruiner. Kalkbrottet var aktivt under sent 1800-tal och en 
bit in på 1900-talet. Kalkbrottet utgör inte fornlämning. När det gäller 
kalkugnsruinerna är det tveksamt om de idag, med Riksantikvarie- 
ämbetets nya lämningstypslista utgör fornlämning med tanke på tids- 
kriteriet, att de ska vara äldre än år 1850. Det finns i det skriftliga 
materialet inget som visar att kalkugnarna skulle vara äldre än kalk-
brottet utan att de snarare hör ihop.
Byn Dalmark splittrades i och med laga skiftet som gjordes i byn 
omkring år 1840. Kvar på den ursprungliga platsen för byn blev den 
bebyggelse som idag heter Bergdalen, medan gårdarna Norrgården, 
Sörgården och Björkelund flyttades ut till sina nuvarande platser. 
Dalmark har enligt SOFI äldsta belägg från år 1567, med ytterligare 
belägg i sent 1500-tal och tidigt 1600-tal. Den bebyggelse som åter-
finns inom Dalmarks fastighetsgränser idag, förutom i det gamla 
byläget är tillkomna efter år 1850.
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Inom Dalmarks gränser finns ett par försvunna bebyggelse- 
enheter som kan utgöra fornlämning. Backstugan Hammar 379:1 är 
känd sedan tidigare i Fornsök, bebyggelseenheten går inte att åter- 
finna i det historiska kartmaterial, vilket gör att det inte går att tids-
fästa. Lämningen är klassad som övrig kulturhistorisk lämning men 
med nya KML är det möjligt att lämningen ska klassas om till forn-
lämning. Dagens status är oklar.

Fossil åkermark utan tillhörande bebyggelse finns vid 
Hammar 76:1–3 Den i skogen upptagna åkermarken hör inte ihop 
brukningsmässigt med byn Dalmark utan utgör en separat upptagen 
enhet som saknar bebyggelselämningar och namn. På häradsekono-
miska kartan kan eventuellt en stig till platsen skönjas, någon bebyg-
gelse finns inte, vilket gör att marken måste vara bruten före det att 
kartan upprättades. Vid en eventuell fältinventering i området kring 
den fossila åkermarken bör den tillhörande bebyggelsen var möjlig 
att hitta och statusen blir då fornlämning.

Norr om den gamla skolan finns en lägenhetsbebyggelse, 
Hammar 81:1 som enligt FMIS och fastighetskartan ska ha hetat 
Holken. Det äldre namnet på backstugan är Nilstorp och finns belagt 
från 1820-talet. I Fornsök klassas lämningen som en övrig kultur-
historisk lämning men med ändringen i lagen förändras statusen till 
fornlämning.

I den östra delen av utredningsområdet invid den östra vägen 
finns resterna efter fyra idag försvunna bebyggelseenheter. 
Hammar 75:1 är resterna efter backstugan Frisland, som byggdes 
mellan åren 1820–30. RAÄ Hammar 145:1 utgör två bebyggelse- 
enheters inägomark, i den västra delen ligger resterna efter en back-
stuga som saknar namnbelägg och därmed inte går att tidsfästa och 
i den östra delen av Hammar 145:1, utanför utredningsområdet 
ligger backstugan Stora Fallet som byggdes på 1840-talet. Söder 
om dessa finns Hammar 146:1 som är inägomarken till jordetorpet 
Österdalen, som även det enligt husförhörslängderna är byggt mellan 
1820–30. Samtliga namngivna lämningar faller under KML och är 
fornlämningar, den ej namngivna backstugan kan falla under KML 
beroende på ålder.

Utöver detta finns muntliga uppgifter om en galgbacke inom 
ägorna, den har legat vid den gamla landsvägen och är upptagen i 
Fornsök som RAÄ Hammar 237:1.
Slätrask

Utifrån gårdens ägofiguration kan slutsatsen dras att det är en utbryt-
ning från fastigheten Rå. Denna typ av figurationer är vanlig när det 
gäller hög- eller senmedeltida utbrytningar ur primärfastig- 
heter, där Rå skulle vara primärenheten. Detta stämmer väl med 
de äldsta belägen för namnet Slätrask som härrör från mitten av 
1500-talet med ett flertal belägg från andra halvan av 1500-talet (SOFI). 
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Läget för gården förefaller vara det ursprungliga läget, en bit öster 
om den gamla landsvägen. Enligt det historiska kartmaterialet ett 
skattehemman (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt: S27-61:1).

Inom fastigheten finns från Fornsök kända lämningar från sten- 
åldern. Boplatsen RAÄ Hammar 381:1 hittades vid den arkeologiska 
utredningen 1995. Fynden av kvartsavslag gör att den bör dateras till 
stenålder eller tidig bronsålder. Att det skulle röra sig om en sten- 
åldersboplats förstärks av upphittandet av en tjocknackig flintyxa ett 
50-tal meter sydväst om boplatsen. Ytterligare ett lösfynd från sten-
åldern, RAÄ Hammar 126:1, en trindyxa, har gjorts inom fastigheten 
cirka 200 meter norr om boplatsen 381:1.

Rå

Gården Rås ägor har förändrats sedan häradsekonomiska kartan 
upprättades till idag. Det är inte bara ägofigurationen som förändrats 
utan även gårdens placering. Gårdens utmarker mot öster har expan-
derat då gården tagit över delar av skogsmarken som tidigare låg på 
Hultas marker. De lämningar som finns på Hultas gamla marker redo-
visas under Hulta, se sidan 33. Dagens Rå uppfattas som liggande 
öster om man kommer på väg 50 från norr. Detta läge är dock sekun-
därt och bebyggelsen på denna sida är tillkommen runt år 1850. Den 
primära bebyggelseenheten, vilket var ett frälsehemman, ligger på 
västra sidan om väg 50 och benämns Gammelgården. Denna gård 
var under 1700-talet även gästgivargård och hållstall (Lantmäte-
rimyndighetens arkiv, akt: 18-ham-37). Denna verksamhet har under 
andra halvan av 1800-talets flyttats till den nya gården på andra 
sidan vägen som möjligen är ett nybygge och ersättare för den äldre 
gården, som då kom att används som ångbränneri. Äldsta beläggen 
för namnet Rå är från mitten av 1500-talet (SOFI).

Frälsehemman hade dagsverkstorpare ganska tidigt för att hjälpa 
till att sköta driften av gården. Två sådana enheter finns belagda men 
ej namngivna på ett karta från år 1845 (Lantmäterimyndighetens 
arkiv, akt: 18-ham-122). De båda torpen (12 och 13) ligger på var 
sida, mitt emot varandra, längs med den väg som leder i östvästlig 
riktning mot Hulta, på behörigt men inte alltför långt avstånd från 
gården. Ingen av bebyggelseenheterna är registrerade i Fornsök eller 
från Skog och Historia-projektet, men då lägena nu är kända är det 
eventuellt möjligt att hitta lämningar  vid en fältinventering. Skulle 
lämningar hittas är båda platserna fornlämning enligt KML.

De från Fornsök kända lämningarna inom fastigheten domineras 
av lämningar från stenåldern, där de flesta är belägna på den västra 
sidan om väg 50. Det rör sig om lösfynden RAÄ Hammar 99:1, 100:1 
samt 123:1 vilket utgörs av en flintdolk, två flintskrapor, en skrapa 
av bergart, en avslagen skafthålsyxa och avslag av både flinta och 
kvarts. De tre områdena för lösfynd skulle kunna utgöra en stor sam-
manhängande boplatsyta. Sten- och bronsåldern kännetecknas inte 



Figur 8. Fastigheterna Slätrask och Rå med kända lämningar markerade. Det äldre vägnätet återfinns 
med  rött, lämningar i Fornsök med blått och lämningar hittade i arkiven med rosa fyrkanter. Skala 
1:12 000.
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bara av småskaliga boplatser utan även av stora yttäckande boplatser 
som till exempel i Motala. Flintdolken är ett prestigeföremål som kan 
komma från en begravning, kanske en hällkista. Längre söderut finns 
ett flertal kända hällkistor som ligger i liknande lägen som där lös-
fynden har hittats.

Ytterligare två fyndplatser, dels för en skafthålsyxa, RAÄ Hammar 
125:1 samt för flintavslag, Hammar 124:1, finns öster om vägen. På 
gården Rå finns enligt uppgift i Fornsök ytterligare 5–6 flintyxor som 
upphittats på gårdens ägor i äldre tider och där lägena för fynden 
är okända. Även flintyxor är prestigeföremål och det kan eventuellt 
röra sig om ett så kallat depåfynd, det vill säga samtliga flintyxor har 
deponerats tillsammans vid ett och samma tillfälle.

Inom Rås marker finns även en eventuell domarring, vilken i 
Fornsök dock avfärdats som en sannolik naturbildning, RAÄ Hammar 
82:1. Vid en eventuell fältinventering bör den uppmärksammas, 
men kanske framförallt vid en utredningsgrävning för att säkerställa 
statusen på stenkretsen.

Brunn

En liten del av den äldre fastigheten Brunn kommer att beröras av 
utredningsområdet. Området går idag under namnet Nydalen och 
är bebyggt med permanentboenden. Gården Brunns hustomt är helt 
försvunnen i och med villabyggandet utifrån vad som kan utläsas ur 
det historiska och moderna kartmaterialet.

I kanten på utredningsområdet återfinns lämningen RAÄ Hammar 
366:1 som utgörs av gården Wassbrunnen (14), vilket är en från 
Brunn år 1841 utflyttad gård i samband med laga skiftet (Lantmäteri- 
styrelsens arkiv, akt: S27-8:1). Lämningen har i Fornsök statusen 
övrig kulturhistorisk lämning men i och med nya KML ska statusen 
ändras till fornlämning.

Stordalen

Gården Stordalen, som har belägg från mitten av 1500-talet (SOFI)  
är belägen på östra sidan om väg 50 och ligger i sitt ursprungliga 
läge. De genom Fornsök kända lämningar som finns inom fastigheten 
är samtliga, förutom ett vägmärke, belägna norr om, och i anslutning 
till gården.

Norr om gården finns ett förhistoriskt gravfält bestående av sex 
stensättningar samt en boplats, RAÄ Hammar 375:1 (Fornsök). 
Stensättningarna kan grovt dateras till järnålder. Förutom stensätt-
ningarna finns även inom ytan små röjningsrösen, huruvida det rör 
sig om rösen tillkomna i samband med stenröjning av åker- eller 
ängsmark eller om det är ytterligare gravar går inte att bedöma. Lik-
heten mellan just röjningsrösen och gravar gör att det många gånger 
inte går att okulärt avgöra lämningstypen. Inom boplatsen har en 
härd daterats, vilket gav en datering till 1600-tal e. Kr. På boplatsen 



Figur 9. Fastigheterna Brunn, Stordalen, Nydalen och Kvarngården med kända lämningar markerade. 
Det äldre vägnätet återfinns med rött, lämningar i Fornsök med blått och lämningar hittade i arkiven 
med rosa fyrkanter. Skala 1:12 000.
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behövs ytterligare insatser göras för att reda ut om det rör sig om 
en förhistorisk boplats eller om lämningarna har med gruvverksam-
heten vid Dala gruva att göra, eller om det är både och.

Norr om gravarna och boplatsen finns ett gruvhål efter Dala gruva, 
RAÄ Hammar 229:1. Brytningsperioden för gruvan har inte gått att få 
fram i det skriftliga källmaterialet, lämningens status är därmed oklar.

Inom fastigheten finns två lämningar med namnet Daltorpet  
(15 och 16) vilket gör det svårt att följa fastigheterna i det skriftliga 
källmaterialet, då det oftast inte går att avgöra vilket Daltorp som 
syftas på. Ett av Daltorpen ligger nordost om gården, RAÄ Hammar 
382:1 (Fornsök). Det torpet är belagt på en karta från år 1813 och 
lämningen har fått ändrad status från övrig kulturhistorisk lämning 
till fornlämning (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt: S27-63:1). Det 
andra Daltorpet är beläget sydost om gården, på fastighetsgränsen 
mot Nydalen, RAÄ Hammar 367:1 (Fornsök). Lämningen går inte att 
datera med hjälp av det skriftliga källmaterialet.

Nydalen

Äldsta belägg för gården Nydalen är från mitten av 1500-talet (SOFI). 
Delar av dagens ägor, de delar som ligger i söder mot länsgränsen har 
tidigare ingått i Medevi säteris ägor och delar verkar ha tillhört den 
nu försvunna gården Kulla, som låg under Medevi Säteri, på andra 
sidan länsgränsen, i Östergötland.

Även inom Nydalen finns lämningar från stenåldern, ett lösfynd 
och en stenkammargrav. I ett brev från 1921 anges att man funnit en 
hällkista knappt 200 meter österut från Nydalens gård. När arkeolo-
gen Erik Sörlin kom till platsen hade man funnit en flintdolk och när 
hällkistans fyllning sållades hittades en skafthålsyxa. I ett annat brev 
som rör samma hällkista står att läsa att brukaren Karl Pettersson 
för några år sedan (före år 1931) i samma åker påträffat och upptagit 
”2:e stenar vilka sedan av honom fraktats från åkern och nu voro 
placerade i närheten och uppställda mot en gärdesgård. Dessa stenar 
äro till sitt utseende liknande de nu påträffade” (ATA). Möjligen kan 
det finnas flera stenkammargravar på den åker där RAÄ Hammar 
231:1 hittades.

Kvarngården

Kvarngården som namn är belagt från år 1566 (SOFI) och ligger 
som en hustomt i omgivande skog. Anmärkningsvärt är att gården 
helt saknar åker- och ängsmarker idag. I det äldre kartmaterialet 
kan dock urskiljas att gården har haft åker-och ängsmark som idag 
verkar ha fått växa igen. På ekonomiska kartan från år 1948 brukas 
fortfarande markerna och de är markerade med en mängd odlings- 
rösen vilket gör att gården redan på kartan ger bilden av ett ålder-
domligt åkerbruk på en ensamliggande gård.



Figur 10. Delar av fastigheten Hulta med kända lämningar markerade. Det äldre vägnätet återfinns med  
rött, lämningar i Fornsök med blått och lämningar hittade i arkiven med rosa fyrkanter. Skala 1:12 000.
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Den enda kända kvarn som ligger i närheten är Medevi kvarn som 
ligger cirka 500 meter sydöst om Kvarngården. På platsen för 
kvarnen finns även ett torp kallat Kvarntorpet, som bör höra till 
kvarnen. På häradsekonomiska kartan finns ett jordetorp på platsen 
för Kvarngården men som inte är namngivet, medan däremot ägan 
bär namnet Kvarngården. Tolkningen måste bli att det funnits en 
gård som tagits upp i mitten av 1500-talet på platsen men som vid 
något tillfälle övergivits eller övergått från att vara en gårdsenhet till 
att bli ett torp. Skillnaderna mellan en mindre gård och torp är inte 
alltid helt klar. Om gården och marken övergivits kan den ha tagits 
upp senare av en torpare, vilket skulle kunna förklara varför ägan 
finns kvar men torpet på ägan saknar namn samt att den saknas i det 
historiska kartmaterialet. I äldre tider kan gården ha varit en del av 
Medevi säteri och varit kopplad till kvarnverksamheten.

Hulta

Under äldre tider ägdes en del av skogs- och höjdpartiet i den östra 
delen av utredningsområdet i jämnhöjd med Rå av fastigheten Hulta. 
Då, precis som nu, var det ett utmarksområde med få bosättningar. 
Precis på fastighetsgränsen mellan Rå och Hulta längs med den väg 
som löper över höjdpartiet finns resterna efter jordetorpet Backa, 
RAÄ Hammar 365:1. Torpet byggdes mellan åren 1830–31 och finns 
belagt i husförhörslängden. Intill torpet, väster om husgrunden, har 
Skog och Historia vid sina inventeringar hittat resterna efter en väg 
som löper parallellt med dagens väg, här finns också en kavelbro 
registrerad i Fornsök, RAÄ Hammar 383:1 (Skogens Pärlor 2005163). 
Även öster om torpet har Skog och Historia hittat en bit av samma 
väg (Skogens Pärlor 2005168).

Kulturlandskapets tidsmässiga dimension
Stenålder och äldsta bronsålder
Inom utredningsområdet är lämningar från stenåldern och yngre 
bronsåldern särskilt framträdande. Redan före den arkeologiska 
utredningen 1995 som genererade i ett flertal nya boplatser kunde 
det förstås genom antalet lösfynd som fanns i området. Lösfynden 
består mestadels av yxor såsom flintyxor, trindyxor av bergart samt 
skafthålsyxor. Även ett par flintdolkar har hittats. Fynden av just 
flintdolkar samt trind- och skafthålsyxor gör att det inte säkert går 
att datera fynden till stenålder, då samma typer av föremål även 
förekommer i de äldre delarna av bronsåldern. När det gäller flint-
dolkarna så är de att se som prestigeföremål vilka förekommer i 
gravsammanhang.

Generellt kan sägas att där lösfynd har gjorts har boplatser 
hittats i närheten. Fynden och boplatserna ligger på höjder om 
110–130 meter över havet där de högre liggande boplatserna möj-
ligen kan vara äldre så att det finns en relativ kronologi som går 



Figur 11. Vattenlinjen cirka år 8 000 f. Kr.
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att avläsa i en förflyttning till lägre nivåer i samband med landhöj-
ningen. Det verkar som om landhöjningen har gått fort vilket får till 
följd att boplatserna lokaliseras om. Det som tidigare varit skyddade 
vikar blir istället grunda våtmarker redan omkring 8 000 f. Kr.

Stenålderns boplatser är vanligtvis lokaliserade  som syd-, öst- 
eller västvända men man verkar inte ha varit alltför sparsmakad utan 
ibland även bosatt sig i norrlägen. Det viktiga har snarare varit hur 
tillgänglig platsen varit med båt samt hur pass skyddad den ligger, 
vikar, laguner och igenväxande våtmarker verkar ha föredragits.

Många boplatser från stenåldern och äldsta bronsåldern är yt- 
krävande med intensivt och extensivt nyttjade ytor inom boplatsen 
där fynd och anläggningar finns över hela ytan om än i olika inten-
sitet. Det får till följd att man kan fundera över om vissa boplatser 
som ligger i närheten av varandra egentligen ska förstås som en och 
samma boplats.

På Södra Kärras marker har två lösfynd av yxor gjorts, RAÄ 
Hammar 91:1 och RAÄ Hammar 90:1. Med tanke på att lösfynd i 
området tidigare genererat boplatser så skulle boplatser kunna för-
väntas i närheten av dessa lösfynd.

Vid Stora Forsa finns en boplats konstaterad i RAÄ Hammar 
373:1. En koncentration av boplatser återfinns söder om RAÄ 
Hammar 373:1 vid den utflyttade gården Mon. Här finns boplats- 
erna Hammar 374:1–3, vilka med stor sannolikhet egentligen utgör 
en och samma boplats. Även om boplatsen inte direkt utpekas som 
en stenåldersboplats så gör ändå läget i terrängen att man kan 
misstänka att så är fallet. Detta förstärks av att det på 1930-talet 
grävdes ut en hällkista, RAÄ Hammar 226:1, med bland annat fyn-
det av en flintdolk, strax intill ladugården på gården Mon. Det är 
inte alltför osannolikt att hällkistan och boplatserna hör ihop, vilket 
i så fall skulle ge en datering till neolitikum, det vill säga yngre sten-
åldern eller bondestenåldern. I området kring gården Mon kan det 
finnas ytterligare hällkistor.

Söder om Mon finns de, från år 1995, kända boplatserna RAÄ 
Hammar 377:1 och RAÄ Hammar 378:1, båda boplatserna innehåller 
anläggningar i form av mörkfärgningar och stolphål vilka i sig skulle 
kunna stamma från alla tidsåldrar. Läget i terrängen i kombination 
med avsaknaden av gravar och gravfält från yngre perioder gör att de 
känns som att det skulle röra sig om  stenåldersboplatser.

I den östra delen av fastigheten Stora Forsa återfinns ett pärlband 
av lösfynd från stenåldern, RAÄ Hammar 85:1, RAÄ Hammar 84:1 
och RAÄ Hammar 86:1. Samtliga lösfynd är yxor, de två första skaft-
hålsyxor och den senare en trindyxa. I närheten av dessa fynd skulle 
det kunna finnas ytterligare boplatser.

En koncentration av boplatser och lösfynd återfinns vid Sjölund 
på Dalmarks ägor, väster om väg 50. Här skulle boplatserna RAÄ 
Hammar 223:1 och 83:1 kunna utgöra en och samma boplats.  
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Den sammantagna fornlämningsbilden av området gör att fler läm-
ningar eller en större boplatsyta skulle kunna förväntas, utöver den 
redan kända.

Öster om gården Slätrask finns boplatsen RAÄ 381:1 vilken ytmäs-
sigt skulle kunna hänga ihop med lösfyndet RAÄ Hammar 232:1, där 
förutom fyndet av en yxa också avslag av flinta hittats. Avslagen tyder 
på någon form av aktivitet på platsen. Ytterligare ett boplatsläge kan 
finnas vid fyndet av en trindyxa, RAÄ Hammar 126:1.

Nordöst om Gamlegården i Rå finns en åker där en bolplats, RAÄ 
Hammar 123:1 och ett område med lösfynd av flintskrapor och flint-
avslag har hittats, RAÄ Hammar 100:1. Norr om dessa boplatser finns 
ett lösfynd av en flintdolk, RAÄ Hammar 99:1. Detta är en plats där 
det skulle kunna röra sig om ett större sammanhängande boplats- 
område bestående av RAÄ Hammar 100:1 och 123:1 med gravar invid 
Hammar 99:1 i form av stenkammargravar.

På gården Rå finns ett flertal flintyxor bevarade som är hittade på 
markerna utan exakta fyndplatser, ytterligare en fyndplats, RAÄ 125:1, 
en skafthålsyxa ligger nordöst om gården. Lite längre norrut finns en 
fyndplats med slagen flinta, RAÄ Hammar 124:1. Hela den centrala 
inägomarken i Rå har fynd från stenåldern utom markerna i sydväst. 
Den sammantagna mängden fynd i Rå gör att ytterligare lämningar i 
form av en boplats öster om väg 50 kan förväntas.

Nästa koncentration med lämningar från stenåldern finns i 
Nydalen, invid Nydalens gård. Här har åtminstone en, kanske två 
stenkammargravar hittats på 1930-talet, även här hittades en flint-
dolk. Söder om platsen för stenkammargravarna har en nu förkom-
men flinyxa hittats, RAÄ Hammar 231:1.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det vid 1995 års utred-
ningsgrävningar hittades ett flertal nya boplatser från sten- och/eller 
äldre bronsålder i området. Påfallande många av dessa låg invid eller 
i närheten av tidigare kända lösfynd från perioden. I utredningsom-
rådet i övrigt finns många platser med lösfynd där boplatser kan för-
väntas i närheten. Utöver det finns två platser med stenkammargravar 
i form av hällkistor. Fyndet av en flintdolk norr om Gammelgården 
i Rå öppnar för möjligheten att det även här finns hällkistor.  Dessa 
hällkistor saknar överbyggnader, det rör sig om nedgrävningar med 
kantställda, flata, kalkstenshällar som sammanfogats till en kista eller 
rum, ofta med lagda, flata kalkstenshällar som golv. Denna typ av gra-
var har hittats vid Mon och vid Nydalen, erfarenhetsmässigt kan sägas 
att dessa gravar sällan uppträder ensamma.

Vid en fältinventering kan nya lämningar från stenåldern förvän-
tas i trakterna kring och i utkanten av dagens uppodlade marker. 
Påfallande många av boplatserna återfinns i gränsen mellan skogen 
och dagens öppna mark, eller i åkermarken. En källkritisk aspekt 
på detta är att de lösfynd som påträffats har påträffats i samband 
med åkerbruk, mängden lösfynd i skogsmark är liten, då inte samma 
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markarbeten genomförts där. Av den anledningen går det inte att 
utesluta att det skulle kunna finnas ytterligare stenåldersboplatser i 
just skogsområdena.

Yngre bronsålder – järnålder
På Dalmarks ägor finns resterna efter två rösebottnar, RAÄ Hammar 
80:1–2. Dessa båda gravar indikerar att området varit attraktivt 
för bosättning även under bronsåldern, vilket gör att en boplats 
hörande till dessa gravar bör finns i närheten. Under senare år har 
det i Mälarlandskapen, framförallt i Uppland, uppmärksammats att 
det finns kultplatser från bronsålder utan tillhörande intilliggande 
boplatser från tiden, en slags bygdekultplatser. Dessa platser är inte 
helt lätta att hitta och förstå vid en inventering, men indikatorer är 
just enstaka rösebottnar eller ensamliggande stensättningar samt 
närheten till öppet vatten eller blötmarker. Utmärkande är också att 
de är belägna i områden med mycket sten som vid utgrävningar visat 
sig vara medvetet omflyttade och placerade så att de bildar rum i 
landskapet, där rummen är stenfria (Karlenby 2011). Denna typ av 
kultplatser sträcker sig ofta över betydande ytor och är komplexa till 
sitt innehåll.

Utmärkande för järnåldersbygder är gravfält. Utredningsområdet 
är i princip i avsaknad av sådana, vilket gör att man kan utesluta att 
det finns någon större mängd järnåldersbebyggelse i utrednings-
området. Området verkar utifrån fornlämningsbilden nästan ha 
avfolkats under äldre bronsåldern, vilket bekräftas av att bilden är 
densamma söder om länsgränsen mot Östergötland. Även där domi-
nerar förhistoriska lämningar från sten- och äldsta bronsåldern 
medan järnålderslämningar i stort sett saknas.

Endast ett gravfält som skulle kunna härledas till järnåldern 
är känt, RAÄ Hammar 375:1, vid Stordalens gård, invid gravfältet 
har också en boplats konstaterats om än med en oklar datering till 
1600-talet f. Kr. Gravfältet består av sex stycken stensättningar samt 
ett okänt antal mindre röjningsrösen. Då stensättningar och röjnings-
rösen kan vara förvillande lika vid en okulär besiktning går det inte 
att avgöra om det i själva verket är betydligt fler gravar, eller färre 
gravar och fler röjningsrösen. Boplatsens anläggningar består av 
härdar, stolphål och mörkfärgningar, klassiska anläggningstyper på 
boplatser från yngre stenåldern och framåt.

Det finns ytterligare boplatser som hittades vid den arkeologiska 
utredningen 1995 som skulle kunna vara boplatser från järnåldern. 
I den här utredningen har de tolkats som stenåldersboplatser, vilket 
baserar sig på avsaknaden av gravfält från järnåldern, trots att området 
inventerats på 1980-talet av dåvarande Fornminnesinventeringen på 
Riksantikvarieämbetet och sedan specialinventerades år 1995 för den 
då tänkta vägsträckningen. De boplatser som saknar daterade föremål 
eller 14C-dateringar men som ändå placerats i stenåldern eller äldre 
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bronsåldern är: RAÄ Hammar 374:2–3, RAÄ Hammar 377:1, RAÄ 
Hammar 378:1 och RAÄ Hammar 380:1. Möjligen skulle ytterligare 
enstaka gravar kunna dyka upp vid en ny fältinventering inom de delar 
som gjordes på 1980-talet, men troligen inte inom den del som gjordes 
år 1995.

En plats som bör utredas vidare vid en eventuell utredning 
etapp 2 är invid RAÄ Hammar 82:1, där det finns uppgifter om en 
domarring, här skulle schakt behöva dras för att försöka utröna om 
det rör sig om en domarring och om det i så fall finns fler lämningar 
som idag inte är synliga ovan mark.

Medeltid – historisk tid
Även om enstaka platser inom utredningsområdet var bebyggda 
under järnålder så expanderade bygden under medeltid och tidig 
historisk tid till det landskap vi ser idag. Samtliga av dagens byar och 
gårdar togs upp vid en kolonisering av bygden under senmedeltid. 
De från skriftliga källor kända belägen för byarna och gårdarna är 
nästan uteslutande från andra halvan av 1500-talet. Samtliga byar 
utom gården Rå har varit skattegårdar, vilket ytterligare stärker 
bilden av en kolonisering av skogsbygden under Gustav Vasas reger-
ingstid. Som kung tog Gustav Vasa initiativ till skattelättnader för de 
brukare som tog upp gårdar i utmarksbygder med tanken om att de 
senare, när det blivit bärkraftiga, skulle kunna generera skatteintäk-
ter. En källkritisk aspekt i detta resonemang och som skulle kunna 
flytta tiden för kolonisering  bakåt i tiden är att de brev som finns i 
Svenskt Diplomatarium. De ligger ofta till grund för äldre dateringar 
och berör gårdar som på ett eller annat sätt ägs av frälset, det gör att 
skattegårdar kan saknas i brevsamlingen.

Gårdarna och byarna är belägna längs med den äldre landsväg som 
delvis går i sträckningen för dagens väg 50. Torpen och backstugorna 
samt eventuella äldre gårdslägen ligger påfallande ofta längs med den i 
öster, över utmarkerna, nordsydliga vägen eller vid de östvästliga vägar 
som finns i utredningsområdet. Dessa bebyggelseenheter återfinns i 
marker med sämre bäring för jordbruk där de bästa markerna tagits i 
anspråk tidigare, i samband med den medeltida kolonisationen. I det 
första kolonisationsskedet är det främst marker som under stenåldern 
utgjort långa grunda vikar eller laguner som tas upp för åkerbruk, det 
är samma marker där vi idag återfinner jordbruket, både det aktiva 
och det igenlagda.

Torp och backstugor återfinns ofta i gränsområden, det kan vara 
på gränsen mellan två fastigheter eller på gränsen mellan inägomark 
och utmark. Vid en arkeologisk utredning etapp 1 kan ytterligare 
lämningar i den här kategorin förväntas.

En lämningskategori som i princip nästan helt saknas i utred-
ningsområdet är aktiviteter som hänger ihop med skogsbruk. Det rör 
sig om lämningar i form av kolningsgropar, tjärdalar, milor och kolar-
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kojor. Vid fornminnesinventeringen år 1980 samt vi den arkeologiska 
utredningen 1995 betraktades dessa kategorier inte som fornläm-
ningar och det var därmed upp till den enskilde fornminnesinven-
teraren om de registrerades som övrig kulturhistorisk lämning eller 
inte, det samma gäller för torp, backstugor och till viss del röjnings-
röseområden. Lämningar efter skogsbruk kan därmed förväntas i 
skogs- och utmarksområdena vid en arkeologisk utredning etapp 1. 
De inventeringar som gjordes inom Skog och Historiaprojektet och 
som finns redovisat i Skogens Pärlor visar att det finns ytterligare 
lämningar att hitta i området med tanke på att exploateringstrycket i 
området varit lågt.
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RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

376:1 Södra 
Kärra 

Färdväg Äldre vägsträckning, delvis 
körbar

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

92:1 Södra 
Kärra

Lägenhetsbebyggelse

Björkelund

I RAÄ 92:1 ingår 
lämningarna efter 

en icke namngiven 
backstuga som inte går 

att datera.

Bebyggelselämning, sentida 
torp, med åtminstone två 
husgrunder med spisrösen. 
Vid husen växer körsbärsträd. 
Runt omkring på ett område 
av 130x50 meter är ytan röjd 
med enstaka röjningsrösen och 
stenmurar i och kanterna av 
ytan.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Ändrad status: 
Fornlämning 

216:1 Södra 
Kärra 

Vägmärke Milstolpe, kalksten, 1,2 meter 
hög, 0,72 meter bred vid basen, 
0,37 meter upptill och 0,16 
meter tjock. Avsmalnande 
uppåt och upptill avslutad i 
en spets. Runt kanten en smal 
förhöjning. Starkt vittrad i 
kanterna. Inskrift åt öster: ½ 
/M/Ao 1781. Postament av 
murad sten, kvadratiskt, 1,2 
x 1,2 meter stor och cirka 0,8 
meter hög. Postamentet täcks 
av två stora kalkstenshällar.

Fornlämning 

Bilaga 1. Lämningar i Fornsök



RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

215:1 Södra 
Kärra

Hammarområde Slaggvarp, cirka 15 meter i 
diameter och intill 1,5 meter 
hög. Slaggen är ljusgrå-
rödaktig, porös och mycket 
blåsig. Slaggvarpets yta ojämn 
och en del slagg tycks vara 
bortförd. Slaggvarpet tycks, 
främst i öster, utplanad och 
utgör troligen till stor del den 
avsats som har bildats invid 
dammen. 2 meter söder om 
slaggvarpet är: Slaggvarp, 
plats för, 8x6 meter (nord-
syd) och 0,3 meter hög. Helt 
dränkt av dammen. Cirka 
15 meter ostsydost om det 
förstnämnda slaggvarpet 
är: Fördämning, i bäcken, av 
murad gråsten, 1,5 meter lång, 
0,5 meter tjock och 0,9 meter 
hög. Sannolikt sentida. 5 meter 
öster om det förstnämnda 
slaggvarpet är: Möjlig grund 
till hammarsmedja, som 
enligt uppgift legat på platsen. 
Närliggande boställe kallades 
förr Smedhemmanet. 

Uppgift om

På platsen 
har tidigare 
Qvarntorpet legat,

på karta från 
1782 finns mellan 
kvarnsjön och 
dammen en kvarn 
inritad på den plats 
där slaggvarpen 
finns (Skyllberg 
1988:90).

Ändrad status: 
Fornlämning 

91:1 Södra 
Kärra

Fyndplats Trindyxa, lösfynd, 0,18 meter 
lång och 0,04 meter tjock med 
slipning vid eggen. Förvaras i 
Lyckorna, Stora Forsa.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

90:1 Södra 
Kärra

Fyndplats Skafthålsyxa, plats för, 0,16 
meter lång och 0,042 meter 
tjock. Skafthålet 0,025 meter i 
diameter. Förvaras i Lyckorna, 
Stora Forsa.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

218:1 Stora 
Forsa

Gruvhål

Forsa gruva

Cirka 10x10 meter med 
ett synligt djup av 3 meter, 
vattenfyllt. Använt som 
skräpgrop, i gruvhålet ligger 
fullt med ris. Cirka 15 meter 
nordväst om gruvhålet ligger 
det sprängsten från gruvan. 
Bevuxet med diverse lövträd. 
Till gruvhålet ledet ett dike, 11 
meter långt, 3-5 meter brett 
och 1-1,5 meter djupt.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Eventuellt 
ändrad status: 
Fornlämning 



RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

373:1 Stora 
Forsa

Boplats Cirka 200x110 meter (nordöst-
sydväst) bestående av stolphål, 
mörkfärgningar, flint- och 
kvartsavslag. Inom området 
har en yxa påträffats (RAÄ 
Hammar 88). Hittad vid 
utredning 1995.

Fornlämning 

88:1 Stora 
Forsa

Fyndplats Skafthålsyxa, plats för, 0,15 
meter lång och 0,04 meter 
tjock. Skafthålet är 0,022 meter 
i diameter. Slipad. Förvaras 
hos Matsson i Lövbacka. Enligt 
egen utsaga ska han skänka 
den till hembygdsgården i 
Hammar.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

220:1 Stora 
Forsa

Byggnad annan Kulturhistorisk byggnad, cirka 
13x10 meter i två våningar 
med vind och med upp till 
0.8 meter tjocka murar vars 
fyllning består av slagg, sand 
och lera. Övre våningen har 
2 rum och hall, närmast 
oinrett. Ena rummet har 
dock schablonmålningar av 
1800 – talstyp på väggarna, 
och det andra är dekorerat 
med kvaderstensimitationer. 
Fönsteröppningarna, som 
formats medhjälp av tegel, 
är utvändigt i övre våningen 
närmast kvadratiska och 
i undre något högre och 
smalare. Invändigt har de 
välvda överdelar. Närmast 
under takåsen på varje 
gavel finns ett rundfönster 
till vinden. Taket är av 
mansardtyp och ursprungligen 
täckt med spån, numera 
tegel. Inredningen på nedre 
våningen i 3 rum och kök helt 
moderniserad. Byggnaden är 
av 1600- tals typ. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 



RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

219:1 Stora 
Forsa

Hyttområde

Område för Stora 
Forsa bruk

Slaggvarp, cirka 230x100 
meter (nordväst - sydväst) 
stort område. Slaggen är av 
mycket varierande höjd och 
dess högsta höjd når ca 6 m. 
Slaggstyckena är gråsvarta, 
en del med stor inblandning 
av kol, samt järnhaltiga. 
Slaggstyckena är både flutna 
och gryniga, en del har blivit 
använd som vägfyllnad. Även 
några åkrar har medräknats 
inom området, eftersom jorden 
är alldeles svart av slagg och 
spridda slaggstycken även 
påträffats. Masugnen bör ha 
legat ungefär på samma plats 
som senare pappersbruket 
enligt funna stycken av 
brunnen kalk och enligt 
karta från 1810. Malmen 
till masugnen hämtades 
från Taberg i Småland och 
skeppades på Vättern till Stora 
Forsa. 

Enligt uppgift i orten lades 
masugnen vid Stora Forsa 
ned år 1834. Hyttbacken finns 
belagd på en skifteskarta från 
1833.

Ett pappersbruk, som 
uppfördes därefter på platsen 
och var av grunden finns kvar, 
lades ner för ungefär 75 år 
sedan enligt samma källa. 

Fornlämning

På 1675 års karta 
redovisas en hytta 
”Överfors” masugn 
vid RAÄ 219. 
Hyttan redovisas 
sedan på samtliga 
kartor fram t.o.m. 
1836 års karta.

85:1 Stora 
Forsa

Fyndplats Skafthålsyxa, 0,1 meter lång 
och 0,04 meter tjock. Skafthålet 
0,025 meter i diameter. 
Förvaras i Forsheda, Stora 
Forsa.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning.

84:1 Stora 
Forsa

Fyndplats Skafthålsyxa, 0,09 meter lång 
och 0,03 meter tjock. Eggen 
avslagen. Cirka 120 meter 
nordöst om skafthålsyxan är: 
råämne till skafthålsyxa, 0,17 
meter lång och 0,045 meter 
tjock. Förvaras hos Gunnar 
Skyman, Stora Forsa 1:9.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 



RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

86:1 Stora 
Forsa

Fyndplats Trindyxa, 0,12 meter lång, 
0,055 meter bred (vid eggen) 
och cirka 0,03 meter tjock. 
Prickhuggning. Förvaras i 
hembygdsgården. I samma 
trädgård har påträffats 
en kanonkula 0,07 meter 
i diameter nedgrävd på 
1 meters djup. Förvaras i 
hembygdsgården.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

374:1

374:2

374:3

Stora 
Forsa

Boplats 1) Boplats, cirka 40x40 
bestående av stolphål och 
kvartsavslag. 30 meter sydväst 
om nr 1 är:

2) Boplats, (?), cirka 140x70 
meter, bestående av härd 
och stolphål. I området 
registrerades 3 kolbottnar och 
gropar. 35 m sydsydost om nr 
2 är:

3) Boplats, cirka 70x50 meter 
(nordöst-sydväst), bestående 
av stolphål, gropar och 
mörkfärgningar. 

Fornlämning 

226:1 Stora 
Forsa

Stenkammargrav Fynd av hällkista numera helt 
förstörd. Den uppgivna platsen 
för hällkistan markerad på 
kartan. De flesta hällarna finns 
bevarade på spridda platser. 
En flintdolk av gånggriftstyp 
funnen i graven. Finns hos 
förre gårdsägaren. 

Uppgift om

Här undersöktes 
en hällkista på 
1930-talet där 
bland annat en 
flintdolk hittades. 
ATA 1843/34

Jag har i ATA hittat 
brevet. På Mon 
invid ladugården 
har hällkisten legat.

377:1 Stora 
Forsa

Boplats Boplats, cirka 100x60 meter 
(ostnordost-västsydväst), 
bestående av stolphål och 
mörkfärgningar. Hittad vid 
utredning 1995.

Fornlämning 



RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

74:1 Stora 
Forsa

Fossil åker Röjd yta, ca 240x75 meter 
stor  (nord-sydost), delvis 
inramad av stensträngar, 0.5-1 
meter breda och 0.2-0.4 meter 
höga och stenmurar 0.6-1.5 
meter breda och 0.6-1meter 
höga. I ytan ett uppstaplat 
odlingsröse, 5x9 meter stort 
(nordost-sydväst). 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Eventuellt 
ändrad status: 
Fornlämning 

73:1

73:2

73:3

Stora 
Forsa

Fossil åker 1) Område med odlingsrösen, 
cirka 75x50 meter stort 
(nordväst-sydost) med i ytan 
cirka 20 odlingsrösen, 1-6 
meter i diameter. I nordost 
begränsas området av en 
stensträng, cirka 75 meter 
lång, 0,5-1 meter bred och 0,1-
0,2 meter  hög. Omedelbart NÖ 
om nr 1 är:

2) Röjd yta, cirka 75x75 
meter stor med i ytan ca 
8-10 odlingsrösen. I nordost 
begränsas området av en 
70 meter lång, 0,5-1 meter 
bred och 0,1-0,25 meter hög 
stensträng. Denna viker åt 
söder och fortsätter i 20 meter 
i nord-sydlig riktning. I sydväst 
begränsas området av samma 
stensträng nämnd under nr 1. 
Cirka 20 meter nordnordost 
om nr 2 är:

3) Område med odlingsrösen, 
cirka 70x25 meter stort (nord-
syd) med cirka 5 stycken 
röjningsrösen i ytan. Dessa är 
2-4 meter i diameter. 

Utanför Uo

Eventuellt 
ändrad status: 
Fornlämning 

378:1 Dalmark Boplats Boplats, cirka 100x75 meter 
(nord-syd), bestående av 
stolphål och mörkfärgningar. 
Hittad vid utredning 1995. 

Fornlämning

379:1 Dalmark Lägenhetsbebyggelse

(På fastigheten 
Dalmark)

Backstuga, cirka 70x65 m 
(nord-syd), bestående av 1 
husgrund och röjda ytor. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Eventuellt 
ändrad status: 
Fornlämning 



RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

76:1

76:2

76:3

Dalmark Fossil åker 1) Röjd yta, cirka 100x60 
meter stor (nordost-
sydväst) med cirka 15 
stycken röjningsrösen, 1.5-3 
meter stora. Cirka 15 meter 
västsydväst om nr 1 är:

2) Röjd yta, cirka 50x35 meter 
stor (nordost-sydväst) med 
cirka 5 stycken röjningsrösen, 
1-3 meter stora samt 
röjningssten upplagd vid 
kanterna i söder. Cirka 45 
meter sydsydväst om nr 2 är:

3) Röjd yta, cirka 120x65 
meter stor (nord-syd) med 
cirka 6 stycken röjningsrösen, 
2-3.5 meter i diameter.

På området finns inslag av 
hassel. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Eventuellt 
ändrad status: 
Fornlämning 

237:1 Dalmark Plats med tradition Galgbacke fanns på platsen 
längre tillbaka i tiden. Enligt 
polisman A Bergström, 
Hammar, med flera. 
Landsvägen gick i sin gamla 
sträckning förbi. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

81:1 Dalmark Lägenhetsbebyggelse

Holken

Bebyggelselämning, sentida. 
Fem husgrunder varav två 
med spisrösen. Husgrunderna 
med spisrösena är 5x9 meter 
stora (västnordväst-ostsydost) 
respektive 5x10 meter stora 
(nordnordost-sydsydväst) och 
har spisrösen som är 4 meter 
i diameter och 1,1 resp 0,6 
meter höga. På området växer 
enstaka fruktträd samt bär- 
eller prydnadsbuskar. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Ändrad status: 
Fornlämning 



RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

80:1

80:2

Dalmark Röse 1) Rösebotten, (?), 6 meter i 
diameter och 0,05-0,1 meter 
höga. Fyllning av småsten 
samt 0,1-0,2 meter stora 
stenar. Runt omkring ligger 
utkastad sten, 0,15-0,5 meter 
stora, enstaka 0,7 meter stora. 
Särskilt mycket sten ligger i 
sluttningen mot väster. 7 meter 
söder om nr 1 är:

2) Rösebotten, (?), cirka 5 
meter i diameter och 0,3 meter 
hög. Fyllning av 0,2-0,5 meter 
stora stenar samt småsten. 
Mycket sten ligger utriven 
runtomkring. I huvudsak är 
dessa 0,2-0,5 meter stora. 
Rösebottnen (?) är lagd över 
en grund svacka i berget. 
Beväxt med några björkar. 
Även några torra björkar står i 
rösebottnen. 

Bevakningsobjekt

83:1 Dalmark Boplats Stenåldersboplats, med 
en ungefärlig utsträckning 
av 150x110 meter (nord-
syd). Utmed hela sträckan 
förekommer sparsamt med 
skörbränd sten samt avslag 
eller skarpkantade bitar av ljus 
kvarts. 

Bevakningsobjekt

223:1 Dalmark Boplats Stenåldersboplats, med en 
ungefärlig utsträckning av 
50x30 meter (västnordväst 
- ostsydost) längs åker. 
Skörbränd sten förekommer 
måttligt utmed hela sträckan. 
Enstaka avslag av flinta 
påträffades i östra delen, i 
övrigt måttligt med avslag 
eller skarpkantade bitar av ljus 
kvarts. Brända ben samt bränd 
lera? förekommer sparsamt. 
På platsen tillvaratogs 5 avslag 
av grå flinta, 12 avslag av ljus 
kvarts, 1 skrapa av ljus kvarts, 
5 bitar bränd lera? Samt 4 bitar 
bränt ben och 4 - 5 stenyxor 
utan skafthål, varav en i flinta. 
Ovannämnda samt tidigare 
gjorda fynd bör indikera 
boplats 

Fornlämning 



RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

224:1

224:2

224:3

224:4

224:5

Dalmark Kalkugn Kalkstensbrott, på ett 
område av 280x50 meter 
(ostnordost-västsydväst) 
har det brutits kalksten från 
slutet av 1800-talet och en 
bit in på 1900-talet. Råvaran 
fraktades med båtar från Rå 
brygga. 1/Kalkugnsruin, cirka 
15x12 meter (nordnordväst-
sydsydost), uppförd av gråsten. 
Yttre höjd till 1,7 meter, inre 
intill 2 meter. Murarna är till 
stor del raserade och täckta 
med gräs. Bevuxen med ett 
flertal björkar. Öppen mot 
nordnordväst. 53 meter öster 
om ovan är:

2/Kalkugnsruin, cirka 9x7 
meter (nord-syd), uppförd 
av gråstensmurar. Yttre höjd 
cirka 2 meter, inre cirka 3 
meter. Delvis raserad. Öppen 
mot norr. Bevuxen med löv 
och barrträd. Cirka 50 meter 
ostnordost om ovan är:

3/Kalkugnsruin, cirka 15x10 
meter (nord-syd), uppförd av 
gråstensmurar. Yttre höjd intill 
2-3 meter, inre intill cirka 3 
meter. Delvis raserad. Bevuxen 
med löv- och barrträd. Öppen 
mot norr. Cirka 20 meter 
ostnordost om ovan är:

4/Kalkugnsruin, cirka 15x10 
meter av gråstensmurar. 
Yttre höjd intill cirka 2 meter, 
inre intill 3,5 meter. Något 
raserad. Bevuxen med löv- och 
barrträd. 

Ugnarna är 
fornlämning 
(kan komma att 
ändras till övrig 
kulturhistorisk 
lämning) och 
brottet övrig 
kulturhistorisk 
lämning.

225:1 Dalmark Kalkugn Kalkugnsruin, cirka 8 meter 
i diameter, uppförd av 
gråstensmurar med invändigt 
fyrsidig form (nordväst-
sydost). Yttre höjd cirka 1 
meter, inre cirka 1,7 meter. 
Starkt raserad. Bevuxen med 
lövbuskar. 

Fornlämning 
(kan komma att 
ändras till övrig 
kulturhistorisk 
lämning)



RAÄ 
nr 
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380:1 Dalmark Boplats Boplats, cirka 120x80 meter 
(nordväst-sydost), bestående 
av stolphål, mörkfärgningar 
och bränd lera. Hittad vid 
utredning 1995.

Fornlämning 

Hittad av Sofia

75:1 Dalmark Lägenhetsbebyggelse

Frisland, 

Bebyggelselämning, sentida. På 
ett 60x60 meter stort område 
finns 2 husgrunder varav 1 
med spisröse. Inom området 
finns också en källargrund. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Ändrad status: 
Fornlämning 

145:1 Dalmark Lägenhetsbebyggelse

Stora Fallet  
+ ej namngiven 

backstuga 

Bebyggelselämning, sentida. 
1 husgrund med spisröse. 
Omkring huset finns röjda ytor. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning. 

Ändrad status: 
Fornlämning 

146:1 Dalmark Lägenhetsbebyggelse 

Österdalen

Bebyggelselämning, sentida. 
Två husgrunder varav en 
med spisröse. Runt omkring 
husgrunderna är röjda ytor. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Ändrad status: 
Fornlämning 

77:1 Hulta Fossil åker

Västra Örkälla

Röjd yta, cirka 120x100 
meter stor (nordnordost-
sydsydväst) med cirka 5 
stycken röjningsrösen på 
ytan. Ytan begränsans delvis 
av en stenmur, 0,6-1 meter 
bred och ,6 meter hög samt 
stensträngar, 0,6-1 meter 
breda och 0,2-0,3 meter höga. 
Området utgör sannolikt 
lämningar efter sentida 
bebyggelse.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Strax utanför 
utredningsområdet

126:1 Slätrask Fyndplats Fyndplats för trindyxa. På 
den markerade platsen har 
ägaren till gården RÅÅ funnit 1 
trindyxa. Den är dock numera 
bortkommen.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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230:1 Dalmark Fornlämningsliknande 
lämning

Naturbildning, granit, 1 meter 
hög, 0,9 meter bred (öst-
väst) och 0,25-0,65 meter 
tjock. Närmast trapetsformig 
genomskärning. Avsmalnande 
uppåt. Har av ortsbor 
misstänkts vara fornlämning 
men inget tyder på det. I norr 
har en flisa sprängts loss från 
stenen och ligger cirka 0,3 
meter norr om stenen.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Sofia drog schakt 
invid stenen men 
hittade ingenting.

233:1 Dalmark Fornlämningsliknande 
lämning

Naturbildning, upprättstående 
sten, granit, cirka 1,25 meter 
hög, 1,6 meter bred vid 
basen (nord-syd), kraftigt 
avsmalnande och nästan 
spetsig upptill, 0,5-0,6 meter 
tjock vid basen. Lutar något 
mot väster. Har av några 
ortsbor misstänkts vara 
fornlämning.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

381:1 Dalmark Boplats Boplats, cirka 120x50-80 
meter (öst-väst). Fynd av 
kvartsavslag och stolphål.

Fornlämning 

232:1 Dalmark Fyndplats Flintfynd, bestående av en 
tjocknackig flintyxa och ett 
tiotal flintskärvor, påträffade 
inom ett uppskattningsvis 
cirka 10 meter stort område 
för ca 20 år sedan vid plöjning. 
Yxan finns hos upphittaren, 
Uno Karlsson, Slätrask. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

99:1 Rå Fyndplats Flintdolk, lösfynd, avslagen, 
0.11 meter lång, 0.03 meter 
bred och 0.07 meter tjock. På 
platsen är dessutom mycket 
flintavslag hittade. Förvaras 
hos ägaren till gården Råå. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning



RAÄ 
nr 
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100:1 Rå Fyndplats Lösfynd. På ett område, 
ca 80x25 meter stort 
(nordnordost-sydsydväst) 
har ägaren till gården Råå 
upphittat och tillvaratagit 
följande lösfynd: Flintskrapa, 
0.07 meter lång och 0.01 meter 
tjock. Flintskrapa, 0.09 meter 
lång, 0.04 meter bred och 
0.01 meter tjock. Båda dessa 
är retuscherade vid kanterna. 
Skrapa av bergart, 0.9 meter 
lång, 0.05 meter bred och 0.02 
meter tjock. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

123:1 Rå Fyndplats Fyndplats på ett område cirka 
75x65 stort (nordnordost-
sydsydväst) har tillvaratagits 
följande lösfynd: Skafthålsyxa 
avslagen rakt över skafthålet. 
Finns bevarad hos ägaren till 
gården Råå. Småbitar av bränd 
lera kvarts och flintavslag. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

222:1

222:1

Rå Naturbildning 1) Fridlyst en, ca 1 meter 
diameter vid roten, 0.85 meter 
vid brösthöjd och cirka 7 
meter hög. Till största delen 
torr. Omgärdad av ett illa 
medfaret stängsel. Försedd 
med fridlysningsskylt. På 
enens stam finns inskriptioner 
inskrivna. Dessa inskriptioner 
talar om vem som har varit 
här (namn) och när detta var 
(årtal, i några fall även datum). 
Inskriptionerna sträcker sig 
från 1890-talet till 1950 - talet. 
De flesta härrör sig från 1890 
– 1930-talen. Cirka 25 meter 
ostsydost om nummer 1 är: 

2) Fridlyst lind, ca 1,75 meter 
diameter vid roten och i 
brösthöjd .Omkullfallen, 
avbruten, ca 2 meter ovan 
markytan. Försedd med 
fridlysningsskylt. På platsen 
för den gamla linden har det 
vuxit upp flera (cirka 12) nya 
lindar. Den gamla är mycket 
murken, delar av den liggers 
spridda på marken, och håller 
på att förmultna. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning



RAÄ 
nr 
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124:1 Rå Fyndplats Lösfynd. På ett område cirka 
50x50 meter stort har ägarna 
till gården Råå upphittat 
diverse flintavslag.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

82:1 Rå Stenkrets Domarring, plats för, vilkens 
diameter baserat på 3 
befintliga stenar (1,2 meter 
hög, 1,2 meter bred och 0,7 
meter tjock, 0,9 meter hög, 1,2 
meter bred och 0,6 meter tjock 
samt 0,9 meter hög, 1,9 meter 
bred och 1 meter tjock) skulle 
ha utgjort 16 meter. I mitten 
en flat sten, i det närmaste 
rund, 1 meter diameter och 
0,5 meter hög. Inom och intill 
”domarringen” är ett flertal 
0,5-1,5 meter stora block. 
Sannolikt naturbildning. 

Uppgift om

3:1 Rå Byggnad, annan Mangårdsbyggnad, över 100 
år gammal, av timmer. Har 
renoverats invändigt. På 
samma gårdsplan ligger ett 
stenmagasin, vitrappat, uppfört 
som nödhjälpsarbete under 
missväxten på 1860-talet. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämnig

125:1 Rå Fyndplats Fyndplats för skafthålsyxa, 
0,16 meter lång, 0,075 
meter bred, 0,04 meter 
tjock, skafthålet 0,02 meter 
i diameter. Tillvaratagen 
och förvarad av ägaren till 
gården Råå. Dessutom finns 
i hans samling 5-6 flintyxor, 
1 eldslagningssten?samt en 
mängd flintavslag. Han kände 
inte till var dessa föremål var 
hittade, förutom att det var på 
gården Råå. Det var hans far 
som hade funnit dem. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

1:1 Rå Vägmärke Milstolpe, kalksten, cirka 1,4 
meter hög, 0,5-0,8 meter bred 
(nord-syd) och 0,1 meter 
tjock. Inskription på den östra 
sidan: 1MIL/EVERT.A.FRANC/
LANDSHÖFDINGE/Ao 1781.

Stenen är ihopsatt och lagad. 
Postament 1,7x1,7 meter 
(nord-syd) och 1,3 meter hög 
av murad granit. 

Fornlämning



RAÄ 
nr 
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2:1 Rå Byggnad, annan Mangårdsbyggnad, cirka 15x6 
meter av timmer. Över 200 år 
gammal. Byggnaden är gamla 
gästgivargården, Råå. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

365:1 Rå/Hulta Lägenhetsbebyggelse, 
Backa

Bebyggelselämning, inom 
ett område av 25x20 meter 
(nordnordost-sydsydväst) är 1 
husgrund.Husgrunden utgöres 
av en stenfot, 7x6 meter 
(nordnordost-sydsydväst) 
och 0,2-0,3 meter hög av 0,1-
0,2 meter hög och 0,3-0,5 
meter långa stenar. I mitten en 
murstock, 2 meter i diameter 
och 0,4 meter hög, med synligt 
tegel i ytan. Beväxt med flera 
barrträd. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Ändrad status: 
Fornlämning 

383:1 Rå/Hulta Färdväg Kavelbro Uppgift om

229:1 Stordalen Gruvhål

Dala gruva

Järnmalm (Skyllberg 
1998:88).

Gruvhål, cirka 20x15 meter 
(nordväst-sydöst) med ett 
synligt djup av ca 2-3 meter 
.Använt som skräpgrop. 
Bevuxet med diverse barr- och 
lövträd. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning (kan 
komma att ändras 
till fornlämning)

375:1 Stordalen Grav och 
boplatsområde

Grav- och boplatsområde, 
140x35-100 meter (nordost-
sydväst), bestående av minst 
7 fornlämningar. Dessa utgörs 
av minst 6 stensättningar 
och 1 boplats. Boplatsen 
består av 1 härd, stolphål och 
mörkfärgningar. I området 
finns röjningsrösen. . Gravfält/
röjningsröseområdet består 
av 6 ovan mark synliga 
stensättningar och ett flertal 
små högar med röjningssten. 

Fornlämning 

Härden daterad 
till 1600-talet, 
kopplat till 
gruvverksamheten 
RAÄ 229?

382:1 Stordalen Lägenhetsbebyggelse, 
Daltorpet

Torplämning, cirka 80x40 
meter (nordöst-sydväst), 
bestående av husgrund, röjda 
ytor och odlingsrösen.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning. 

Ändrad status: 
Fornlämning 



RAÄ 
nr 

Fastighet Lämning Beskrivning Status 

366:1 Brunn Lägenhetsbebyggelse

Wassbrunnen

Bebyggelselämning, inom 
ett område av 60x30 meter 
(västnordväst-ostsydost) är 1 
husgrund samt 1 uthusgrund. 
Husgrunden utgörs av 1 
stenfot, 11x5 meter (öst-väst) 
och 0,2-0,3 meter hög av 0,1-
0,2 meter hög och 0,2-0,4 
meter långa stenar. Övertorvad. 
I mitten är en murstock, 3 
meter i diameter och 1,3 
meter hög. Synligt tegel i ytan. 
Beväxt med ett fåtal buskar 
och lövträd. Uthusgrunden är 
belägen i områdets västra del. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Ändrad status: 
Fornlämning 

367:1 Stordalen Lägenhetsbebyggelse

Daltorp enl. 
häradsekonomen

Bebyggelselämning, inom 
ett område av 30x20 meter 
(nordnordost-sydsydväst) 
är 1 husgrund. Husgrunden 
utgörs av en stenfot, 7x5 meter 
(nordnordost-sydsydväst) och 
0,3-0,4 meter hög av 0,2-0,3 
meter höga och 0,2-1meter 
långa stenar. I västra kanten 
är en murstock, 2 meter i 
diameter och 0,6-0,8 meter 
hög. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning.

Eventuellt ändrad 
status: Fornlämning 

231:1 Nydalen Stenkammargrav Fynd av hällkista, numera helt 
förstörd. Platsen för hällkistan, 
enligt nuvarande gårdsägarens 
ganska noggranna utpekande, 
markerad på kartan. 

Uppgift om

368:1 Nydalen Fyndplats Flintyxa, plats för. Yxan 
förvarades på gården Nydalen, 
men varvid besiktningen 1981 
förkommen enligt muntlig 
uppgift. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

5:1 Stordalen Gränsmärke Gränssten, gjuten i järn, 
bestående av cylinder, ca 0,3 
meter i  diameter och 1,2 meter 
hög, samt 2 tavlor på vardera 
sidan om cylindern, cirka 1,2 
meter hög och 0,5 meter bred 
(öst-väst). Cylindern krönes 
av en krona. Stenen står på ett 
murat fundament, 2,2 meter 
lång, 2,2 meter bred (öst-väst) 
och1,2 meter hög. Inskription 
på den västra sidan. 
Fundamentets övre hörn något 
skadat i den sydvästra delen. 

Fornlämning





Ag 
nr

Id S&H Beskrivning

1 2005174 Stengårdesgård, 20 meter (nord-syd), 30 meter (öst-väst), 15 meter (nord-
syd), intill 0,5 meter hög, av 0,2-0,6 meter stora stenar. I anslutning till 
stengärdesgården har det legat ett hus, grunden är dock mycket diffus.

2 1012712 Torplämning bestående av en husgrund. Husgrund 5x4 meter (ostnordost-
västsydväst), intill 0,3 meter hög, av 0,3-0,6 meter stora stenar. I den 
östsydöstra delen av lämningen finns spismursröse, 0,6 meter högt, av 0,2-
0,6 meter stora stenar.

3 2005168 En gammal kolväg från Hulta till Forsa Masugn från 1880-talet. 3,3 
kilometer lång, cirka 2,5 meter bred. I nord-sydlig riktning. De första 
1,5 kilometerna går jäms/på väg. Se objekt 6, då dessa vägar med stor 
sannolikhet utgör en väg. 

4 2005163 Väg, 240 meter lång, 3 meter bred med bitvis stensatt kant i sluttningen.

5 2005161 Väg, 160 meter (öst-väst), 3-3,5 meter bred med bitvis i sluttning stensatt 
kant.

6 2005168 En gammal kolväg från Hulta till Forsa Masugn från 1880-talet. 3,3 
kilometer lång, cirka 2,5 meter bred. I (nord-syd) riktning. De första 1,5 
kilometerna går jäms/på väg

Bilaga 2. Objekt från Skogens Pärlor
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