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Beskrivning

En av landets mest kända brunnsmiljöer och centrum för aristo-
kratiskt sällskapsliv från 1600- till 1800-tal med ännu välbevarad 
och småskalig bebyggelse enligt ursprunglig byggnadsplan från 
1700-talet. 

Motivering

Miljön kring Medevi brunn handlar inte bara om den fysiska miljön 
i form av byggnader, utformning och landskap, det rör sig också om 
den psykiska miljön, i vilken buller räknas in. En av idéerna med att 
dricka brunn var, förutom det hälsobringande vattnet, även miljö- 
ombytet. I det ingick tid för eftertanke, gästerna skulle beredas lugn 
och ro samt stärkande promenader i en tyst och rogivande natur. För 
att få en idé om de äldre idealen kring brunnsdrickandet ingår att det 
är rogivande, vilket gör miljön känslig för buller.

Effekt och konsekvens

Den planerade vägsträckningen berör inte Medevi brunn i någon 
större omfattning. Mellan riksintresseområdet för Medevi brunn 
och den nya vägsträckningen finns en skogsbarriär. Det förordas 
att den nuvarande väg 50 breddas i öster för att bevara den insyns-
skyddande och ljuddämpande skogsbarriären för att bevara den 
harmoniska miljön som karakteriserar en brunnsmiljö. På så vis 
bevaras den sammanhållna rogivande miljön tillsammans med den 
småskaliga bebyggelsen, vilket ger besökarna både ett upplevelse-
värde och ett kunskapsvärde.

Bebyggelsens och vägarnas långa platskontinuitet
Människans rörelse i rummet gör sig synlig via kommunikations- 
leder på land och på vatten. På land via det äldre vägnätet i form 
vägar, stigar och vad, samt på vattnet i form av hamnar, bryggor och 
ankringsplatser. I den äldre tidens landskap var många gånger  
vattenvägarna det snabbaste sättet att färdas, på sommaren i båt och 
på vintern med häst och släde över isarna på formella eller informel-
la vintervägar. Kvaliteten på vägnätet har varit skiftande beroende 
på terrängförhållanden och klimat. Transportbehovet har också 
varit skiftande över tid och rum, men de största transport- 
behoven i det förindustriella samhället har förelegat inom hemmets 
och hushållningens ram såsom vattenbäring, bundna körslor vid 
slåtter, skörd och annat arbete på åkrarna samt köp och försäljning 
inom bygden. Till detta kom också kyrkofärderna, det vill säga korta 
transporter inom regionen eller närområdet. Fjärrtransporterna har 
varit mer långväga och då ofta till städerna eller stapelplatser med 
till exempel stångjärn, trä- och koltransporter och övriga handels- 
resor. Vid fjärrtransporter nyttjades skjutshållen som det vid Rå.
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I det förindustriella samhället bröts vägar där framkomligheten var 
som störst och arbetsinsatsen som minst, till exempel på rullåsar 
eller längs med kustlinjerna där marken stigit ur vattnet med land-
höjningen och bildat jämna underlag som underlättade anläggandet 
av vägar. Att datera dessa kommunikationsleder är vanskligt och 
låter sig sällan göras även om runstenar, vägmärken och det histo- 
riska kartmaterialet kan vara till hjälp.

Med start i norr återfinns resterna av den gamla landsvägen 
mellan Askersund och Motala. Den gamla landsvägen löper i nord-
sydlig riktning genom i praktiken hela utredningsområdet och sam-
manfaller i långa sträckor 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 norra delen av lands- 
vägen finns upptagen i Fornsök som en färdväg, RAÄ Hammar 376:1.

Parallellt med väg 50, men öster om denna, återfinns en nord-
sydlig vägsträcka som sträcker sig från Kärrlunda ner till byn Hultas 
västra inägomarker. Vägen är delvis farbar idag och då främst i delar 
som ligger inom byn Stora Forsa. Övriga sträckor är endast fram-
komliga per fot. Vägen har rekonstruerats via uppgifter i Fornsök, 
Skog och Historia samt det historiska kartmaterialet på Lantmäteriet. 
Vägen har tillkommit då behov funnits av en kommunikationsled i 
dessa östra utmarksområden som knyter ihop de äldre byarna med 
torpetableringar på byarnas utmarker. Denna väg är att se som en 
lokalväg för kommunikation till fots eller kortare körsträckor med 
häst och vagn inom lokalsamhället. Denna väg i kombination med de 
tre östvästliga vägar som den dels korsar och dels slutar an till har 
också varit ett sätt att knyta ihop inägomarkerna med utmarkerna 
och på så sätt transportera ut förbrukningsmaterial som trä och kol.

I öst-västlig riktning från den gamla landsvägen och väg 50 i rikt-
ning mot Södra Kärra finns en väg som leder till byn Övre Forsa. 
Ytterligare två vägar i samma riktning återfinns från landsvägen 
till Stora Forsa och vidare till Övre Forsa samt vid Rå och vidare till 
Hulta. Sträckningen på dessa vägar i kombination med hur de möter 
den östliga vägen i nordsydlig riktning gör att vägnätet kan antas 
vara medeltida.

I området finns få lämningar knutna till vattenvägarna, den tyd-
ligaste är hamnanläggningen vid Stora Forsa som tidigare användes 
som in- och utskeppningsplats för järn till den masugn som funnits 
i Stora Forsa, RAÄ Hammar 219:1. Hamnen är idag ombyggd och 
används som småbåtshamn.
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Känsliga områden inom vägutredningsområdet
Hänsyn måste tas till de kulturhistoriska särdrag som finns inom 
vägutredningsområdet för att landskapet fortsatt skall vara läsbart 
efter en förändring av vägens dragning eller en nydragning av vägen. 
På kartan, figur 18a–b, visas de områden som bedöms vara känsliga 
för förändring av landskapets läsbarhet gällande historiska processer 
och samband. Nya moderna vägar har en annan karaktär än de äldre 
lokala och regionala vägarna och skapar barriärer istället för att 
befrämja möten så som det lilla, lokala vägnätet gör. Vid bedömningen 
har fem olika begrepp använts; det inleds med vad objektet består av 
och därefter en beskrivning som följs av en motivering och därefter 
redogörs för effekten och konsekvensen.
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Figur 19a–b. Karta med de områden som är känsliga för förändring  
av landskapets läsbarhet gällande historiska processer och samband  
markerade.



Arkeologgruppen rapport 2014:34

39



Kulturarvsanalys väg 50, Brattebrobacke – Nykyrka

40

Landskapet kring gårdarna i Rå

Består av

Gammelgården, gästgivargård och hållstall (RAÄ Hammar 2:1), nya 
gården Rå med tillhörande dagsverkstorp (delvis RAÄ Hammar 3:1), 
äldre landsvägsavsnitt, allé samt en milsten (RAÄ Hammar 1:1).

Beskrivning

Gården Rås ägor har förändrats sedan den häradsekonomiska kartan 
upprättades till idag. Det är inte bara ägofigurationen som har för-
ändrats utan även gårdens placering. Gårdens utmarker mot öster har 
expanderat, då gården har tagit över delar av skogsmark som tidiga-
re låg på Hultas marker. Dagens Rå uppfattas ligga öster om väg 50. 
Detta läge är dock sekundärt och bebyggelsen på denna sida är till-

Figur 20. Kartöverlägg med dagens fastighetskarta samt den häradsekonomi-
ska kartan från 1860-talet med gästgivaregården, den äldre landsvägen samt 
ångbränneriet och några torp markerade. Dagens väg i rött. Skala 1:10 000.
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kommen runt år 1850. Den primära bebyggelseenheten, vilket var 
ett frälsehemman, ligger på den västra sidan om väg 50 och benämns 
Gammelgården. Denna gård var under 1700-talet även gästgivargård 
och hållstall (Lantmäterimyndighetens arkiv, akt: 18-ham-37). Verk-
samheten har under andra halvan av 1800-talets flyttats till den nya 
gården på den andra sidan vägen som möjligen är ett nybygge vilket 
ersätter 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. Två sådana enheter finns belagda, men inte namn-
givna på en karta från år 1845 (Lantmäterimyndighetens arkiv, akt: 
18-ham-122). De båda torpen återfinns på var sida om 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 

Figur 21. Området kring Rå med landsvägen, allén och gården.  
Foto av Arkeologgruppen AB.
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kända är det eventuellt möjligt att hitta dem vid en fältinventering. 
Skulle de hittas är båda platserna fornlämning enligt KML. Längs 
med den gamla landsvägen finns en bevarad allé samt en milsten i 
ursprungligt läge.

Motivering

Väl sammanhållen gårds- och gästgiverimiljö med anor bakåt till 
åtminstone 1600-talet. Ett utmärkt exempel på ett gästgiveri som 
under äldre historisk tid legat som en del i mangårdsbyggnaden men 
som på 1800-talet flyttar ut verksamheten från gården, vilket är en 
vanlig företeelse vid denna tid då resandet ökar markant. Platsen 
har ett högt upplevelse- och kunskapsvärde då få så sammanhållna 
miljöer där både en äldre och en yngre gästgiverimiljö finns bevarad 
tillsammans med en väg, allé och milsten. Denna miljö kan ge en bild 
av resandet och resandemiljöer under historisk tid. Bara allén i sig 
visar resenären att man närmar sig något annat i landskapet, i detta 
fall ett gästgiveri. Platsen har har både ett kunskapsvärde och ett upp-
levelsevärde. Kunskapsvärdet ligger i den sammanhållna miljön som 
ger insikter och förståelse för resandet i en tid före bilens genomslag i 
samhället, där hästarnas begränsningar och avståendet mellan skjuts-
hållen bestämde takten. Upplevelsevärdet blir här nära sammankopp-
lat med kunskapsvärdet där alla platsens ingående element tillsam-
mans skapar värdena.

Effekt

Effekterna vid en helt ny dragning av vägen skulle bli ringa då det 
är den sammanhållna miljön som är platsens motivering. Så länge 
den nya vägdragningen inte påverkar landskapsrummet genom att 
de ingående elementen försvinner är miljön förhållandevis tålig. 
Dagens Rå ligger på var sida om dagens väg 50 vilket är ett resultat 
av att byggnationen genomfördes i en tid som inte var lika trafikerad 
som dagens och då med andra färdmedel. En breddning av befintlig 
väg skulle förstärka en barriär i landskapsrummet då det historiska 
rörelsemönstret mellan gårdarna skulle påverkas ytterligare. Redan 
i dag är sambandet inte helt tydligt. Miljön är känslig för bullervallar 
då dessa skulle bli ytterligare en barriär som, inte minst visuellt, för-
minskar förståelsen för miljön såtillvida att rummet då skulle slutas 
och perspektiven förminskas. Om nuvarande väg 50 skulle användas 
som lokalväg och trafikmängden minska samt den byggda miljön inte 
tillförs nya vägelement skulle platsens två gårdar få en samhörighet 
igen. Man bör tänka på att dagens väg 50 har splittrat upp en histo-
risk sammanhängande gårdsstruktur.

Konsekvens

Platsen är bevarandevärd på grund av sitt kunskaps- och upplevelse-
värde och en påverkan på miljön skulle ge märkbara negativa  
konsekvenser.
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Landskapet kring Stordalen

Består av

Ett äldre gårdsläge i ett småbrutet odlingslandskap med  odlingsrösen 
och ett gravfält från järnåldern (RAÄ Hammar 375:1).

Beskrivning

Gården Stordalen, som har belägg från mitten av 1500-talet är 
belägen på östra sidan om väg 50 och ligger i sitt ursprungliga läge. 
Norr om gården finns ett förhistoriskt gravfält bestående av sex 
stensättningar samt en boplats, RAÄ Hammar 375:1 (Fornsök). 

Figur 22. Kartöverlägg med dagens fastighetskarta samt den härads- 
ekonomiska kartan från 1860-talet över det vid Stordalen bevarade äldre 
odlingslandskapået. Kartan visar odlingsbar mark samt en del torplägen  
i närheten. Skala 1:10 000.
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Figur 23. Odlingsmark och biotoper i Stordalen. Foto av Arkeologgruppen AB.
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Stensättningarna kan grovt dateras till järnålder. Förutom stensätt-
ningarna finns även små röjningsrösen inom ytan. 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 
okulärt. Norr om gravarna och boplatsen finns ett gruvhål efter 
Dala gruva, RAÄ Hammar 229:1.

Motivering

Då det rör sig om en gård som genom historien endast bestått av en 
gård har den inte berörts av laga skiftet. Det gör att det småbrutna 
åker- och beteslandskapet från tiden före laga skiftet representerar 
merparten av åkerbrukets historia. Denna äldre organisatoriska odling 
är fortfarande tydlig och dessutom i drift. Gårdsläget är ursprungligt. 
Det rör sig om den enda bebyggelseenhet inom utredningsområdet 
som kan ha kontinuitet ner i järnåldern. 

Effekt
I Stordalen blir det effekter på kulturmiljön om en exploatering 
berör tomt- och inägomarken, då det är inom denna som värdena i 
miljön finns. Däremot är utmarken inte lika känslig för förändringar. 
Platsen har förutom ett bruksvärde även ett kunskapsvärde och ett 
upplevelsevärde. Bruksvärdet ligger främst i ett fortsatt mark- 
användande för de boende medan kunskapsvärdet främst visas i 
en eventuell platskontinuitet i kombination med utvecklingen av 
åker- och betesbruket på platsen. Det ger en god inblick i gårdens 
olika beståndsdelar som ligger till grund för valet av ekonomi. Ett 
småbrutet odlingslandskap med stenmurar, odlingsrösen, små åker-
tegar och inhägnade betesmarker som är i drift är platser med stort 
upplevelsevärde i sin variationsrikedom. Detta blir speciellt tydligt i 
ett landskap som är präglat av laga skiftets stora åkerarealer där de 
flesta element som ingår i ett småskaligt landskap medvetet tagits 
bort för att öppna upp för laga skiftets grundtanke om stordrift. 
Platsen är bevarandevärd ur ett lokalt perspektiv, då få liknande 
landskapsrum finns bevarade inom vägutredningsområdet där i 
princip samtliga byar genomfört ett laga skifte.

Miljön är känslig för bullervallar då detta är ett främmande inslag 
som inte har någon koppling till det som är bevarandevärt i miljön, 
nämligen det småbrutna åkerlandskapet. Idag är platsen något svår-
tillgänglig då det i princip saknas möjlighet att stanna på platsen utan 
att köra upp på gårdsplanen. Om nuvarande väg 50 skulle användas 
som lokalväg blir trafiktrycket och hastigheterna lägre, vilket skulle 
ge en möjlighet att öka upplevelsevärdet på platsen.

Konsekvens

En påverkan på miljön skulle få märkbara negativa konsekvenser.



Kulturarvsanalys väg 50, Brattebrobacke – Nykyrka

46

Landskapet kring Medevi säteri

Figur 24.  Kartöverlägg med dagens fastighetskarta samt den härads- 
ekonomiska kartan från 1860-talet över området för Medevi Säteri.  
Markerat på kartan finns bland annat de storskaliga odlingsmarkerna, den 
engelska parken, kvarnen samt hur den äldre vägsträckningen löper förbi 
säteriet. Skala 1:10 000.
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Består av

Bebyggelse i form av flyglarna till säteriet, engelsk park med dammar, 
stora öppna odlingsmarker, beteshagar, strandängar invid den 
utdikade Stafsjön, utmarker, dagsverkstorp som främst är belägna 
på utmarkerna, kvarn, vattendrag, alléer, nedlagd arrendegård (RAÄ 
Nykyrka 114:1) och den gamla landsvägen med vägmärke.

Beskrivning

Ett typiskt säterilandskap från 1600–1700-talet med stora öppna 
odlingsytor i sambruk med den intilliggande arrendegården Kulla 
(RAÄ Nykyrka 114:1). Till skillnad från det äldre odlingslandskapet 
som Stordalen representerar med små åker- och betesmarker som 
hägnas av stenmurar, var detta landskap fritt och öppet med stora 
åkrar och betesmarker. 
Detta gav en helt annan dimension i 1700-talets landskap där stora 
öppna ytor var ovanliga. Våra dagars öppna ytor är ett resultat av 
de laga skiften som genomfördes under andra halvan av 1800-talet 
och som medförde att små åkrar slogs ihop till större brukbara ytor. 
Hägnader och staket togs bort och gårdar flyttades ut i nya lägen. Det 
mesta av dagens jordbrukslandskap är ett landskap som tillkom för 
100-150 år sedan. Medevis omgivningar tillkom på 1600-talet, vilket 
ger landskapet ett helt annat tidsdjup.

Figur 25. Delar av den engelska parken vid Medevi säteri, ”Kungskullen”.  
Foto av Arkeologgruppen AB.



Kulturarvsanalys väg 50, Brattebrobacke – Nykyrka

48

För att förstå drift och ekonomi på en så pass stor gård som Medevi 
säteri måste man förstå helheten i landskapsrummet som är så myck-
et mer än åker och beten. Till säteriet hörde ett antal dagsverkstorp 
som före statarsamhället stod för den dagliga skötseln av gården till-
sammans med gårdens pigor och drängar. Dagsverks- 
torpen är belägna på säteriets utmarker och består förutom av själva 
torpbebyggelsen med uthus också av små åkerlyckor och beteshagar. 
Flera av dessa finns bevarade i de södra utmarkerna som sträcker sig 
söderut ner till gården Kalvsjö. Skogsdriften i utmarkerna var också 
en bidragande resurs och inkomst för säteriet på samma  
sätt som säteriets kvarn, vilken ligger norr om säteribebyggelsen.  
I detta fall rör det sig om en vattendriven kvarn. Stafsjön bidrog med 
strandängar för bete som en del i den omfattande organisation och 
ekonomi som ett säteri utgör.

Dagens bebyggelse på säteritomten består av två bevarade flygel-
byggnader, då huvudbyggnaden revs i slutet av 1800-talet efter att 
den förfallit så kraftigt att den inte gick att rädda. Invid säteriet finns 
förutom trädgården en av Sveriges tidigaste anlagda engelska parker. 
På 1700-talet var en anlagd trädgård en statusmarkör. I mitten av 
2000-talet påbörjades en restaurering av trädgården och parken till-
sammans med Länsstyrelsen och länsmuseet i Östergötland vilken 
nu är genomförd.

Motivering

Sträckan mellan Motala och Stjärnsund, strax söder om Askersund, 
har bara ett säterilandskap, det vid Medevi. Säteriet har haft utmarker 
ända ner till gården Kalvsjö, där gårdarna tillsammans ger en bra bild 
av två olika odlingssystem.

Säterilandskapets historiskt öppna ytor är viktiga att bevara utan 
ytterligare barriärer, då de är själva sinnebilden för tillgänglighet i ett, 
i historisk tid, i övrigt inhägnat landskap. Detta blir särskilt viktigt då 
det är det enda som finns på en så pass lång sträcka som det rör sig 
om från Motala till Askersund, där säteriet Stjernsund är beläget.

Den engelska parken vid Medevi är en av Sveriges tidigaste engel-
ska parker, vilket gör den bevarandevärd ur ett trädgårdshistoriskt 
perspektiv. Den kommer med stor sannolikhet att tilldra sig ett stort 
intresse i framtiden både regionalt, nationellt och kanske internatio-
nellt även om den idag är förhållandevis okänd.

Effekt

I landskapsrummet kring Medevi finns alla tre värden, det vill säga 
kunskapsvärde, upplevelsevärde och bruksvärde. Kunskapsvärdet 
ligger i att säterilandskapets ekonomi och brukningsmetoder under 
historisk tid fortfarande är väldigt tydliga trots nuvarande väg 50:s 
dragning. Kunskapsvärdet ligger också i att samtliga element som 
kan förväntas på ett säteri finns bevarade om än över stora ytor. 
Detta är typiskt då ett säteri ofta besitter stora ägoarealer. För den 
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som är intresserad av den här typen av historiska landskap finns idag 
möjlighet att med hjälp av det lokala vägnätet besöka de olika ingå-
ende elementen såsom till exempel nedlagda dagsverkstorp. Just till-
gängligheten i hela det sammantagna landskapsrummet Medevi gör 
att det även har ett potentiellt bruksvärde. När landskapet öppnar 
sig mot Stafsjön finns ett visuellt upplevelsevärde, speciellt om man 
kommer söderifrån.

Den engelska parken har också samtliga tre värden, där kunskaps- 
värdet och upplevelsevärdet dominerar. Bruksvärdet är lågt då 
parken inte är öppen för allmänheten.

Redan idag är säterilandskapet uppbrutet i och med att sträck-
ningen av dagens väg skär rakt igenom gårdens åkermarker. Just 
kring Medevi är det svårt att gå in i detalj på effekterna av en ny 
vägsträckning. Då det finns så pass många olika vägalternativ gör det 
att effekterna blir olika beroende på val. Men generellt kan sägas att 
värderingen är beroende på om nuvarande väg 50 kommer att finnas 
kvar eller brytas upp och var en eventuell ny väg kommer att placeras.

Om en helt ny vägdragning blir alternativet och den kommer att 
ligga väster om dagens väg 50 kommer effekterna bli att bruks- 
värdet och upplevelsevärdet försvinner. Bruksvärdet avtar då till-
gängligheten till området som idag utgörs av ett lokalt nät bestående 
av grusvägar kommer att bli svårare att nå. En ny väg blir ytterligare 
en barriär i landskapet som ska passeras. Delar av upplevelsevärdet 
kommer också att försvinna då de båda vägarna kommer att domi-
nera i det öppna landskapet istället för säteriets odlingsmarker och 
den igenväxta Stafsjön. Närheten till säteriets engelska park kommer 
att få effekten att parkens tänkta resurs som plats för kontemplation, 
vilket ingick i ursprungstanken med en engelsk trädgård, försvinner 
helt med buller och synintryck av bilar. Trädgårdens ursprungliga 
syfte och funktion kommer att helt mista sitt värde.

Vid en placering öster om dagens vägalternativ kommer att 
bli mindre negativa och till viss del positiva. Vid ett sådant vägval 
kommer istället säteriets öppna landskap att förstärkas, speciellt om 
nuvarande väg 50 rivs upp och tas bort i det här partiet invid Medevi 
och Stordalen.

Eventuella bullervallar stänger helt ute den öppenhet som är signi-
fikativ för landskapet, medan däremot viltstängsel, om det behövs, får 
mindre effekter på värdena.

Konsekvens

Konsekvenserna vid ytterligare påverkan kan enligt ovan vara allt 
från små till stora beroende på var i landskapsrummet påverkan sker.
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Landskapet kring gården Kalvsjö

Består av

Gårdsläge i ursprungligt läge, småbrutet odlingslandskap med äldre 
element som odlingsrösen, stenmurar, äldre betesmarker och strand-
ängar.

Beskrivning

Ett gårdsläge med medeltida ursprung i laga läge med ett kring- 
liggande odlingslandskap där dess utveckling från medeltid till 
idag kan följas visuellt. En äldre brukningsenhet med tydlig inägo-
mark, tydlig bytomt och tydlig utmark. I odlingslandskapet kan 
det småbrutna medeltida åkersystemet med bete och strandängar 

Figur 26. Kartöverlägg med dagens fastighetskarta samt den härads- 
ekonomiska kartan från 1860-talet över Kalvsjöområdet med äldre  
odlingsmarker. Skala 1:10 000.
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fortfarande skönjas, trots att sjön är sänkt och gården idag modern. 
Detta är ett bra exempel på en gård som ligger i ursprungligt läge och 
på hur det har sett ut kring en ensamgård historiskt. 
Motivering

Kalvsjö gård med ursprunglig gårdstomt och omkringliggande 
åker- och beteshagar samt strandängar har ett högt upplevelse- och 
kunskapsvärde när det gäller förståelsen av förutsättningarna för 
en ensamgård från medeltid till idag ur ett lokalt och regionalt per-
spektiv. Det äldre gårdsläget har en klassisk placering på en väl- 
dränerad förhöjning i landskapet och består av ett byggnads- 
bestånd från 1800-talet och framåt. De moderna inslag som alltid 
finns på ett fungerande jordbruk har placerats enligt äldre princi-
per, det vill säga på den högre dränerade marken. 

Gårdstomten är placerad enligt principen att den ligger mellan 
gärdena i ett tvåskifte som, möjligen i senare tid, övergått till ett 
treskiftessystem. Åkrarna är belägna i det som under förhistorisk tid 
utgjort skyddade havsvikar och som i och med landhöjningen blivit 
tillgängliga för odling. Det betyder att åkrarna ligger på de lägre 
liggande partierna. Betesmarkerna återfinns, i detta småkuperade 
landskap, på de högre steniga partierna och är fortfarande i bruk. 
Landskapsrummet har ett stort pedagogiskt värde då alla ingående 
element över tid fortfarande är synliga.

Effekt

I det här partiet är redan vägsträckningen fastslagen och befintlig 
väg 50 kommer att breddas. För att minska de negativa effekterna 
föreslås vägen breddas mot öster om detta är möjligt. Effekterna av 

Figur 27. Vy över markerna vid Kalvsjö. Foto av Arkeologgruppen AB.
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en breddning mot väster skulle innebära att delar av kunskapsvärdet 
och upplevelsevärdet går förlorat i och med att delar av åkermarken 
kommer att försvinna. Även delar av det som tidigare varit strand-
beten, vilket var en viktig resurs för djurdrift, kommer att försvinna. 
En eventuell bullervall, alternativt plank, skulle stänga in gården från 
öster och delar av visualiteten och kontakten med de tidigare utmark- 
erna skulle helt försvinna. Det innebär att just tydligheten med vad 
som menas med gårdsläge, inägomark och utägomark helt försvinner. 
Idag är kontakten med utmarken endast visuell då dagens väg är en 
barriär mot den tidigare tillgängliga utmarken. Om också visualiteten 
försvinner kommer förståelsen för gårdens helhet vad gäller marker 
och ekonomi att gå förlorade.

Konsekvenser

En påverkan på landskapsrummet mot väster skulle få märkbara 
negativa konsekvenser.
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Konsekvensanalys
I den södra delen av området är vägsträckan redan fastlagd. Det 
gäller för sträckan från Nykyrka fram till strax sydväst om Medevi 
gård. För denna sträcka finns endast ett alternativ att ta ställning till. 
Den tänkta vägsträckningen kommer att gå längs samma sträcka som 
dagens väg 50 men kommer att breddas något.

Sträckan Nykyrka – sydväst om Medevi gård
Invid Kalvsjö gård kan en breddning av vägen få märkbara negativa 
konsekvenser för det småbrutna, äldre odlingslandskapet i området. 
Landskapsavsnittet har en hög visualitet och ett högt pedagogiskt 
värde. För att i största mån minimera ingrepp i landskapsrummet 
kring Kalvsjö bör en breddning av vägen ske på den östra sidan av 
idag befintlig väg 50. En eventuell breddning på västra sidan inne-
bär att ytterligare delar av detta väl sammanhållna odlingslandskap 
skulle försvinna. Det skulle också innebära ytterligare ingrepp i de 
äldre åkerytorna och strandängarna. Utöver detta riskerar den histo-
riska förståelsen för landskapets utveckling att försvinna, då vägen 
kommer närmare det äldre gårdsläget och därmed bryter visualite-
ten i detta för förändringar känsliga landskapsrum.
Den planerade vägsträckningen berör inte Medevi brunn i någon 
större omfattning, då väglinjen återfinns utanför riksintresse- 
området. Mellan riskintresseområdet för Medevi brunn och den 
nya vägsträckningen finns dessutom en skogsbarriär. Trots detta 
förordas att vägen breddas i öster, om det är möjligt. Miljön kring 
Medevi brunn handlar inte bara om den fysiska miljön i form av 
byggnader, utformning och landskap, det rör sig också om den psyk- 
iska miljön, i vilken buller räknas in. En av idéerna med att dricka 
brunn var, förutom det hälsobringande vattnet, även miljöombytet. 
I det ingick tid för eftertanke. Gästerna skulle beredas lugn och ro, 
erbjudas att lyssna på utvald musik och företa stärkande prome-
nader i en tyst och rogivande natur. För att få en idé om de äldre 
idealen kring brunnsdrickandet ingår att det är rogivande, vilket 
gör miljön känslig för buller.

Sträckan sydväst om Medevi gård – Brattebrobacke
Alternativ 0+
Innebär att nuvarande vägsträckning för väg 50 breddas. En 
breddning av vägen vid Medevi gård skulle ge inga eller högst 
försumbara konsekvenser för landskapsrummet, då det inte 
skulle medföra en ökad biltrafik eller någon nydragning av väg 
i landskapet. Visserligen skulle ytterligare delar av den öppna 
åkermarken omvandlas till väg och vägbredden skulle öka, men 
konsekvenserna av detta anses ändå vara ringa om breddningen 
görs på den östra sidan.
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Vägen skulle vid Stordalen löpa i den gamla landsvägens landskaps-
rum precis som den gjort i det historiska kartmaterialet. För att inte 
inkräkta på landskapsrummet kring Stordalen förordas att vägen 
breddas på den västra sidan, då det skyddsvärda landskapet är  
beläget på den östra. Genom att lägga vägen på den västra sidan  
skulle Stordalens småbrutna odlingslandskap bevaras i sin helhet, 
vilket inte skulle ge några eller möjligen högst försumbara, negativa 
konsekvenser.

Kring gårdarna vid Rå är det trångt om utrymme för en breddning. 
Detta skulle kunna lösas genom att den bredd som finns idag behålls, 
för att försöka hålla samman gårdsstrukturerna på båda sidor vägen. 
Om detta inte är möjligt utan en breddning måste göras, bör denna 
breddning ske på den västra sidan om vägen, då den sammanhållna 
miljön med gästgivargård, gammal landsväg, gård, milsten, torp och 
allé återfinns på den östra sidan. Att tänka på är att en breddning 
av vägen kommer att ytterligare förstärka den barriär som finns i 
dagens landskap och där en östvästlig förflyttning mellan de gårdar 
som tidigare hört samman i en brukningsenhet kan bli problematisk.

Alternativet medför en risk för att ytterligare boplatser och lägen-
hetsbebyggelse kan finns inom vägsträckningen.

Alternativ 1
Alternativ 1 går väster om befintlig väg 50 där förslagen förgrenar 
sig i flera alternativ vid Medevi gård. Vägsträckningen alternativ 
1 behåller och förstärker Medevis öppna landskap. Om befintlig 
väg 50 ersätts helt och tas bort får det positiva konsekvenser 
för säterilandskapet och för det småbrutna odlingslandskapet i 
Stordalen. Fornlämning Hammar 5:1, en vägsten som markerar 
länsgränsen mellan Örebro och Östergötlands län skulle med 
lätthet kunna flyttas. Sträckan löper rakt över fornlämningen 
Västra Ny 114:1 som består av en bytomt samt eventuellt en 
äldre boplats från sten- eller bronsålder. Sträckningen över 
denna fornlämning innebär dock små eller obetydliga negativa 
konsekvenser för närmiljön.

För gårdarna i Rå kommer påverkan att vara i stort sett den samma 
som idag, även om den nya vägens sträckning är lite väl nära dagens 
gårdar. I den norra delen, strax söder om Stora Forsa och intill den 
utflyttade gården Mon kommer vägalternativet att ligga intill eller gå 
över ett antal stenåldersboplatser som hittades vid den arkeologiska 
utredningen år 1995. Risk finns för att ytterligare boplatser och lägen-
hetsbebyggelser kan finns inom vägsträckningen. Detta bedöms dock 
få små eller obetydliga negativa konsekvenser för området.
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Alternativ 2
Alternativ 2 löper väster om befintlig väg 50, där vägen delar sig 
i flera alternativ vid Medevi gård. Vägsträckningen behåller och 
förstärker Medevis öppna landskap. Om befintlig väg 50 ersätts 
helt och tas bort skulle positiva konsekvenser för säterilandskapet 
erhållas. Fornlämning Hammar 5:1, en vägsten som markerar 
länsgränsen mellan Örebro och Östergötlands län kan med lätthet 
flyttas. Sträckan löper rakt över fornlämningen Västra Ny 114:1 som 
består av en bytomt samt eventuellt en äldre boplats från sten- eller 
bronsålder. De negativa konsekvenserna bedöms dock som små.

Vägalternativet skär också rakt igenom den känsliga miljön vid 
Stordalen och äventyrar att bryta sönder det idag äldre småskaliga 
odlingslandskapet i Stordalen, vilken tillsammans med Kalvsjön och 
Rå utgör de enda bevarade landskapsrummen där tiden före laga 
skiftet kan förstås. Alternativet skulle få märkbara negativa konse-
kvenser för förståelsen av rummet.

Sträckningen går långt från gårdarna i Rå och ger därför detta 
område positiva konsekvenser om alternativet genomförs. I den 
norra delen, strax söder om Stora Forsa och intill den utflytt- 
ade gården Mon kommer vägalternativet att ligga intill eller gå 
över ett antal stenåldersboplatser som hittades vid den arkeolo-
giska utredningen år 1995. Risk för att ytterligare boplatser och 
lägenhetsbebyggelser finns inom vägsträckningen är stor, men de 
negativa konsekvenserna bedöms som små för helheten, då dessa 
lämningar i huvudsak återfinns under mark.

Alternativ 3
Alternativ 3 bryter av och går öster om dagens väg 50 vid det 
sydöstra hörnet av riksintresset Medevi brunn. Sträckningen skär 
sedan upp över den i modern tid utdikade sjön Stafsjön och öster om 
Stordalen. Vägsträckningen innebär att vägen skär sönder det öppna 
säterilandskapet och kommer alltför nära gården med dess engelska 
park, och den grusväg som syns som en båge runt Stafsjön. Vägen 
var förr landsvägen mot Askersund. Behålls dessutom nuvarande 
väg 50 som lokalväg kommer det forna säterilandskapets öppna 
ytor att vara helt sönderbrutna av vägbarriärer i landskapet, istället 
för att som den äldre landsvägen följa och väja för naturliga hinder i 
landskapet såsom Stafsjön. Förståelsen för den sjö som varit så viktig 
i form av strandbeten för säteriet och dess föregångare kommer 
helt att försvinna. Alternativet får stora negativa konsekvenser för 
Medevi gård och upplevelsen och pedagogiken av landskapsrummet. 

För landskapsrummen kring Stordalen och Rå skulle alternativet 
medföra positiva konsekvenser, då den går öster om dessa gårdar. 

I den norra delen, strax söder om Stora Forsa och intill den ut- 
flyttade gården Mon kommer vägalternativet att ligga intill eller gå 
över ett antal stenåldersboplatser som hittades vid den arkeologiska 
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utredningen år 1995. Risk finns för att ytterligare boplatser och 
lägenhetsbebyggelser kan finns inom vägsträckningen. Påverkan på 
dessa medför dock endast små negativa konsekvenser för området 
som helhet.

Alternativ 3a
Vägsträckningen går väster om Stafsjön och skulle då bevara den 
utdikade sjön, men i övrigt gäller alternativ 3. Positivt är att sjön 
bevaras, men norr om sjön bryter vägalternativet in för nära Medevi 
gård och samma konsekvenser gäller för alternativ 3a som för 
alternativ 3.

Alternativ 4
Alternativ 4 bryter av och löper öster om dagens väg 50 vid det 
sydöstra hörnet av riksintresset Medevi brunn. Sträckningen skär 
vidare öster om den utdikade sjön Stafsjön och kommer mycket nära 
Medevi gård och speciellt den engelska parken. Sträckningen innebär 
att vägen kommer att skära sönder det öppna säterilandskapet och 
komma alltför nära gården med dess engelska park väster om gården 
och ner mot den grusväg som syns som en båge runt Stafsjön. Vägen 
var förr landsvägen mot Askersund. Behålls dessutom nuvarande 
väg 50 som lokalväg kommer det forna säterilandskapets öppna 
ytor att vara helt sönderbrutna av vägbarriärer i landskapet istället 
för att som den äldre landsvägen följa och väja för naturliga hinder 
i landskapet. Förståelsen för den sjö som varit så viktig i form av 
strandbeten för säteriet och dess föregångare kommer helt att 
försvinna. Alternativet får stora negativa konsekvenser för Medevi 
gård och upplevelsen av landskapsrummet.

För Stordalen och Rå innebär alternativet positiva konsekvenser, 
då vägsträckningen går så långt från dessa gårdar att vägen inte 
skulle vara märkbar för dessa. Sträckningen undviker också det 
kända stenålderslandskapet som är beläget på 115-meters nivåkurva. 
Sträckningen skär över fornlämningen Hammar 74:1 som består av 
fossil åkermark i form av röjda ytor med stenmurar och ett odlings-
röse. Någonstans i närheten bör även en lägenhetsbebyggelse eller 
gård, som idag inte är känd antikvariskt finnas. Dessa lämningar till-
sammans kan i delområdet innebära en märkbar negativ konsekvens.

Ungefär i höjd med gården Rå, dock längre mot öster, följer väg- 
alternativet ett äldre vägnät i nordsydlig riktning som utgör den äldre 
landsvägen mellan Motala och Askersund och som i stora delar följer 
dagens väg 50. Vägsträckningen skulle här lyfta upp och förstärka en 
äldre, övergiven vägstruktur som funnits landskapet.

Då sträckan är dåligt känd antikvariskt finns stor risk för att 
förhistoriska boplatser och lägenhetsbebyggelser kan finns inom 
vägsträckningen.
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Alternativ 5
Alternativ 5 går väster om befintlig väg 50, där vägen delar sig i flera 
alternativ vid Medevi gård. Vägsträckningen behåller och förstärker 
Medevis öppna landskap. Om befintlig väg 50 ersätts helt och tas 
bort får det positiva konsekvenser för säterilandskapet. Fornlämning 
Hammar 5:1, en vägsten som markerar länsgränsen mellan Örebro 
och Östergötlands län, skulle med lätthet kunna flyttas. Sträckan 
löper rakt över fornlämningen Västra Ny 114:1, en bytomt samt 
eventuellt en äldre boplats från sten- eller bronsålder.

Vägalternativet kommer att skära rakt igenom den känsliga miljön 
vid Stordalen och bryta sönder det idag äldre småskaliga odlings-
landskapet i Stordalen, vilken tillsammans med Kalvsjön och Rå 
utgör de enda bevarade landskapsrummen där tiden före laga skiftet 
kan förstås. Alternativet skulle få märkbara negativa konsekvenser 
för förståelsen av rummet.

Gårdarna i Rå berörs inte alls av vägalternativet och konsekven-
serna för dessa gårdar blir därmed positiva.

Sträckningen undviker också det kända stenålderslandskapet som 
är beläget på 115-meters nivåkurva, men kommer att skära över 
fornlämningen 76:1–3, som är en fossil åker med röjda ytor och röj-
ningsrösen. Någonstans i närheten bör även en lägenhetsbebyggelse 
eller gård som idag inte är känd antikvariskt finnas.
Ungefär i höjd med gården Rå, fast längre mot öster, kommer vägen 
att följa ett äldre vägnät som löpt parallellt i nordsydlig riktning med 
den äldre landsvägen mellan Motala och Askersund, och som i stora 
delar följer dagens väg 50. Vägsträckningen skulle här lyfta upp och 
förstärka en äldre, övergiven vägstruktur som funnits landskapet.

De fornlämningar under jord som berörs av vägalternativet inne-
bär små negativa konsekvenser för området som helhet.

Alternativ 6
Alternativ 6 går väster om befintlig väg 50 där vägen delar sig i flera 
alternativ vid Medevi gård. Vägsträckningen behåller och förstärker 
Medevis öppna landskap. Om befintlig väg 50 ersätts helt och tas 
bort skulle det kunna få positiva konsekvenser för säterilandskapet. 
Fornlämning Hammar 5:1, en vägsten som markerar länsgränsen 
mellan Örebro och Östergötlands län skulle med lätthet kunna 
flyttas. Sträckan löper rakt över fornlämningen Västra Ny 114:1 som 
består av en bytomt samt eventuellt en äldre boplats från sten- eller 
bronsålder.

Vägalternativet kommer att skära rakt igenom den känsliga miljön 
vid Stordalen och bryta sönder det idag äldre småskaliga odlings-
landskapet i Stordalen, vilken tillsammans med Kalvsjön och Rå 
utgör de enda bevarade landskapsrummen där tiden före laga skiftet 
kan förstås. Alternativet skulle få märkbara negativa konsekvenser 
för förståelsen av rummet.
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Sträckningen går långt från gårdarna i Rå och ger detta område 
 positiva konsekvenser om alternativet genomförs.

Sträckningen kommer att skära den kända stenåldersboplatsen 
Hammar 381:1, invid Slätrask och de kända stenåldersboplatser som 
hittades vid den arkeologiska utredningen år 1995 som är belägna 
strax söder om Stora Forsa och intill den utflyttade gården Mon. 
Alternativet kommer också att skära fornlämning Hammar 373:1 
som är en ytomfattande stenåldersboplats norr om vägen till Stora 
Forsa. Vägalternativet medför risk för att ytterligare boplatser och 
lägenhetsbebyggelse kan finns inom vägsträckningen.

Alternativ 7
För alternativ 7 gäller samma förutsättningar som för alternativ 6. 
Alternativ 7 går väster om befintlig väg 50 där vägen delar sig i flera 
alternativ vid Medevi gård. Vägsträckningen behåller och förstärker 
Medevis öppna landskap. Om befintlig väg 50 ersätts helt och tas 
bort skulle det kunna få positiva konsekvenser för säterilandskapet. 
Fornlämning Hammar 5:1, en vägsten som markerar länsgränsen 
mellan Örebro och Östergötlands län skulle med lätthet kunna 
flyttas. Sträckan löper rakt över fornlämningen Västra Ny 114:1 som 
består av en bytomt samt eventuellt en äldre boplats från sten- eller 
bronsålder.
Vägalternativet kommer att skära rakt igenom den känsliga 
miljön vid Stordalen och bryta sönder det idag äldre småskaliga 
odlingslandskapet, vilket tillsammans med Kalvsjön och Rå utgör 
de enda bevarade landskapsrummen där tiden före laga skiftet kan 
förstås. Alternativet skulle få märkbara negativa konsekvenser för 
förståelsen av rummet.

Sträckningen går långt från gårdarna i Rå och skulle ge detta 
område positiva konsekvenser om alternativet genomförs.

Sträckningen kommer att skära den kända stenåldersboplatsen 
Hammar 381:1, invid Slätrask och de kända stenåldersboplatser som 
hittades vid den arkeologiska utredningen år 1995 som är belägna 
strax söder om Stora Forsa och intill den utflyttade gården Mon. 
Alternativet kommer också att skära fornlämning Hammar 373:1 
som är en ytomfattande stenåldersboplats norr om vägen till Stora 
Forsa. Vägalternativet medför risk för att ytterligare boplatser och 
lägenhetsbebyggelse kan finns inom vägsträckningen.

Alternativ 8
Vägsträckningen går väster om Stafsjön och skulle bevara den 
utdikade sjön. Alternativet innebär att vägen kommer att skära 
i det öppna säterilandskapet och komma något närmare gården 
Medevi med dess engelska park och den grusväg som syns som en 
båge runt Stafsjön. Vägen utgjorde förr landsvägen mot Askersund. 
Behålls dessutom nuvarande väg 50 som lokalväg kommer det 
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forna säterilandskapets öppna ytor att än mer vara sönderbrutna 
av vägbarriärer i landskapet. Alternativet innebär  negativa 
konsekvenser för Medevi gård och upplevelsen av landskapsrummet.

För landskapsrummen kring Stordalen och Rå skulle alternativet 
medföra positiva konsekvenser, då vägsträckningen går öster om 
dessa gårdar.

Sträckningen kommer att skära den kända stenåldersboplatsen 
Hammar 381:1, invid Slätrask och de kända stenåldersboplatser som 
hittades vid den arkeologiska utredningen år 1995 som är belägna 
strax söder om Stora Forsa och intill den utflyttade gården Mon. 
Alternativet kommer också att skära fornlämning Hammar 373:1, 
som är en ytomfattande stenåldersboplats norr om vägen till Stora 
Forsa. Vägalternativet medför risk för att ytterligare boplatser och 
lägenhetsbebyggelse kan finnas inom vägsträckningen.
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Slutsats
I syfte att bevara helheten i de beskrivna områdena i så stor utsträck-
ning som möjligt ser Arkeologgruppen AB helst att alternativ 0+ 
eller 8 kommer till användning. Alternativ 0+ följer dagens sträck-
ning och innebär tämligen små ingrepp i kulturmiljön om utbyggna-
den vid känsliga partier förläggs, beroende på plats, på vägens östra 
eller västra sida. Detta gäller även eventuella lokalvägar, vändplatser 
och annat som kan vara aktuellt i samband med utbyggnaden.

Alternativ 8 undviker också i stort de av oss utpekade känsliga 
områdena. Den vägsträckningen går visserligen nära Stora Forsa där 
eventuellt ett flertal fornlämningar under mark och nya lägenhets-
bebyggelser kan förväntas. Dessa är inte av den art (eller synliga) att 
de är bevarandevärda, dock kommer de att medföra en viss kostnad. 
Dessutom kommer alternativ 8 att ytterligare inkräkta något på det 
säterilandskap som finns vid Medevi gård, dock endast längst i väster 
och inte långt från dagens sträckning av väg 50.

Genom att välja alternativ 0+ så så kommer utbyggnaden av 
vägen dessutom att följa dagens väg 50 som sträcker sig i nordsydlig 
riktning genom området och som följer den äldre vägsträckningen 
mellan Motala och Askersund. Vägen som löper längs med Vätterns 
strand har med stor sannolikhet även i äldre tid varit en landsväg 
som med tiden har anpassats efter modernare färdmedel. Det vill 
säga att den äldre vägens kurvor har rätats ut och på sina håll del-
vis fått ny sträckning, vilket lett till att den äldre vägen kan följas i 
partier, som vid Rå där en nydragning gjorts.

Trots dessa moderniseringar får vägen ändå betraktas som att den 
ligger i ursprungligt läge. Detta förstärks också av att de gårdar som 
togs upp under medeltiden lades i anslutning till vägen, antingen så 
att vägen passerar genom gården eller så att gården har haft en direkt-
kontakt med vägen. Landsvägen har använts för fjärrtransporter, men 
också för lokala transporter såsom kyrkfärder och körslor. Vilket som 
kom först i området, gårdarna eller vägen, går inte säga, men vägen är 
åtminstone medeltida, möjligen äldre. Detta innebär att om alternativ 
0+ väljs så kommer vägen att löpa i princip i samma linje som den all-
tid har gjort, vilket innebär en platskontinuitet sedan medeltiden, dock 
som en modern väg med dagens standard och säkerhet.





Begrepp
Arkeologisk utredning etapp 1

Kart- och arkivstudier samt inventering av ett givet område.

Arkeologisk utredning etapp 2

Utredningsgrävning för att lokalisera under mark inte synliga lämningar.

Boplats

Plats där man under förhistorisk tid vistats, långvarigt eller kortvarigt.

Bronsålder

Förhistorisk tidsperiod mellan cirka 1800–500 f. Kr.

Byråinventering

Vid en byråinventering samlas och sammanställs tillgängligt  
kunskapsunderlag och arkivmaterial rörande kulturmiljöer, som har  
betydelse vid bedömning av ett utredningsområdes kulturhistoriska värden.

Dagsverkstorpare

Personer som arrenderar en minde jordbruksenhet, ett torp, där arrendet av 
gården erläggs i dagsverken. Torpen låg ofta under ett gods där hela arrendet 
utgjordes av dagsverken. 

Engelsk park

En parkanläggningsstil som tog form i England och som under 1700-talet 
spred sig till andra länder. Stilen bryter mot barockens ideal med hårt tuktad 
växtlighet och kantiga former. Den engelska parken uppstod som motsats till 
den regelbundna franska stilen och präglas av lummig grönska och mjukare, 
mer naturliga former. 

Fornlämning

Tidigare benämnt fast fornlämning. Lämning som åtnjuter lagskydd enligt 
Kulturmiljölagen. 

Fornsök

Riksantikvarieämbetets söktjänst för att få information om alla kända regist-
rerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både 
på land och i vatten.

Fossil åkermark

Varaktigt övergiven åkermark formad genom äldre tiders brukningsmetoder.

Frälsehemman

Ett frälsehemman var ett hemman med frihet från grundskatt. Frälsehemma-
net brukades av en frälsebonde och var underordnat ett frälsegods som ägde 
arrendesrätt över hemmanet.



Förhistoria

Den tid från vilken inga skriftliga källor finns eller är allt för undermåliga för 
att ge en bra bild av historien.

Förundersökning

En begränsad utgrävning av fornlämning i syfte att få kunskap om lämningens 
omfattning, karaktär och ålder.

Gravfält

Begravningsplats

Gästgivaregård

Inrättning för resande på vägarna där förtäring och inkvartering fanns samt 
möjlighet att byta hästar för skjutsar.

Historisk tid

Definieras av skriftliga källor, börjar på olika tidpunkter runt om i världen och 
ganska sent i Norden, där historisk tid räknas från vikingatidens slut omkring 
år 1050.

Hållstall

Stallet för skjutshästarna.

Häradsekonomisk karta

En av Lantmäteriverket framställd karta med hög detaljeringsgrad över ett 
härad. Kartorna framställdes under andra halvan av 1800-talet. 

Inägomark

En gårds åker-, ängs- och betesmark. Ligger i direkt anslutning till gården.

Järnåldern

Tidsperiod mellan cirka 500 f. Kr till 1050 e. Kr. Delas in i fem perioder: för- 
romersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid och  
vikingatid.

Kalkbränning

Bränning av kalksten till kalk.

Kulturmiljölagen

Före 1 januari 2014 kallad Kulturminneslagen. Den centrala lagen för kultur-
miljövård i Sverige.

Laga skifte

Jordbruksreform som genomfördes under 1800-talet i syfte att varje bondes 
åkerareal samlades och lades ut på en plats inom byns inägomark. Man 
flyttade ut byggnaderna till den nya platsen vilket innebar att byarna mer 
eller mindre splittrades. Vanligt var dock ett en eller två gårdar låg kvar i det 
gamla byläget.



Landskapslagar

De lagar som gällde på medeltiden i olika delar av Norden innan de ersattes 
av riksomfattande lagar.

Lägenhetsbebyggelse

Lämningar efter mindre bebyggelsenheter som inte skattlagts.

Mangårdsbyggnad

Bostadshuset på ett jordbruk.

Mantalsatt

En kameral taxeringsenhet eller ett besuttenhetsmått som låg till grund 
för beskattning. Mantalet beräknades som regel i åker- och ängsmark, dvs. 
hur mycket säd som kunde odlas på marken. Talet utgjorde ett mått på går-
dens skattekraft som skulle erläggas. Ursprungligen var måtten 1, ½ eller  
¼ mantal.

Masugn

En ugn för framställning av smält råjärn genom reduktion av järnmalm.  
Kallas ibland även för hytta.

Medeltiden

Cirka 1000–1520

Möjlig fornlämning

Lämning vars status inte kunnat fastställas. Används ofta vid arkeologiska 
utredningar etapp 1, status fastställs i samband med utredningsgrävning vid 
en arkeologisk utredning etapp 2.

Röjningsröseområden

Område med stensamlingar som uppkommit genom röjning, i regel för odling 
men ibland även för annan verksamhet.

Skattegård

Under tidig medeltid skattebelade kronan den av bönderna uppodlade  
jorden. Jordbruksfastigheterna kallades skattehemman eller skattegård. 

Skogens pärlor

En redovisning av värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska 
skogar.

Skärvstenshög

Skärvstenshög är en fornlämning som finns på boplatser, främst från yngre 
delen av bronsåldern. Skärvstenshögar består främst av eldsprängd och skör-
bränd sten, men innehåller också kol, sot, hushållssopor och andra föremål.

Statarsamhälle

Ett samhälle där en stor del av befolkning får ut sin lön i natura.



Stenkammargrav

Megalitgrav, så kallas en del fornlämningar som är byggda av ett enda eller 
flera naturliga eller grovt tillhuggna stenblock.

Stenåldern

Stenåldern är den första perioden i människans historia. Stenåldern delas in i 
tre delperioder: paleolitikum, mesolitikum och neolitikum. Perioderna paleo-
litikum och mesolitikum kallas i bland för “jägarstenåldern”. Under denna tid 
levde människan av jakt och insamling av ätliga växter. I och med neolitikum 
inleds “bondestenåldern” för ca 6 000 år sedan. Efter stenåldern vidtar brons-
ålder cirka 1 800 f. Kr.

Surbrunn

Brunn med naturligt kolsyrehaltigt vatten som förr ansågs kunna bota sjuk-
domar.

Säteri

Ett säteri var en gård som innehades av en frälseperson och hade 
“sätesfrihet”, alltså skattefrihet.

Treskifte

Åkermarken brukas växelvis så att 2/3 delar brukas och 1/3 ligger i träda.

Tvåskifte

Åkermarken brukas växelvis så att hälften av åkermarken brukas och hälften 
ligger i träda.

Utmarksområde

Skogsbygd

Utredningsgrävning

Begränsad utgrävning för att konstatera om en möjlig fornlämning är  
fornlämning enligt Kulturmiljölagen.

Ångbränneri

Brännvinsbryggeri

Övrig kulturhistorisk lämning

Kulturhistoriska lämningar som inte uppfyller kriterierna för fornlämning  
i Kulturmiljölagen.
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