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Inledning 

Inför utbyggnad från enkelspår till dubbelspår på sträckan Dunsjö – Jakobshyttan, ska 

en järnvägsplan tas fram enligt järnvägsutredningens alternativ 5 öst. Järnvägslinjens 

utformning inom korridoren för alt 5 öst ska detaljstuderas, liksom lösningar för 

korsande vägar. Järnvägsplanens huvudsyfte är att fastställa behov av markåtkomst. 

Dubbelspåret ska leda till fler godstågslägen under de attraktiva tiderna på dygnet, 

utökning av den regionala tågtrafiken till ett tåg/timme, god punktlighet för såväl gods- 

som persontåg och kortare transport– och restider.  

I framtagandet av järnvägsplan ingår även att identifiera och beskriva landskapliga och 

kulturhistoriska värden längs med järnvägssträckningen. Föreliggande PM 

Kulturarvsanalys har tagits fram som en del av järnvägsplanen och utgör, enligt 

Trafikverkets kravspecifikation, ett separat PM. Kulturarvsanalysen har dock 

samordnats och utförts i nära samarbete med landskapskaraktärsanalysen, och 

slutsatserna från respektive utredning har inarbetats i de båda rapporterna.  

Syfte  

Kulturarvsanalysen syftar till att beskriva den kulturhistoriska landskapsutvecklingen 

genom en förhistorisk och historisk bakgrund, samt redovisa viktiga kulturhistoriska 

lämningar, samband och funktioner. I kulturarvsanalysen ingår också att redovisa 

sådana kända kulturmiljöer som är särskilt väsentliga för att områdets kulturhistoriska 

karaktär ska bibehållas eller stärkas. Analysen ska därutöver innehålla en särskild 

redovisning av lagskyddade miljöer och objekt.  

Avgränsning 

I enlighet med uppdragsbeskrivningen avgränsas kulturarvsanalysen till en radie av en 

kilometer från utredningskorridoren. Inom detta område redovisas 

kulturmiljöaspekterna i detalj. För att sätta in de studerade kulturmiljöaspekterna i sitt 

sammanhang redovisas den övergripande kulturhistoriska landskapsutvecklingen i hela 

det område som omfattas av landskapskaraktärsanalysen. Denna avgränsning bidrar 

även till att koppla kulturarvsanalysen till landskapskaraktärsanalysen.  

Trafikverkets riktlinjer för kulturarvsanalysers omfattning och innehåll utgör ramen för 

studiens tematiska avgränsning. Kulturarvsanalysen ska redovisa landskapets 

förhistoriska och historiska utveckling, och lyfta fram väsentliga kulturhistoriska 

särdrag, samband och funktioner. Dagens landskap är utgångspunkten, och analysens 

syfte är att lyfta fram och ge den historiska förklaringen till sådana särdrag och fysiska 

uttryck som präglar dagens landskap. Analysen ska lyfta fram sådana miljöer som är 

särskilt väsentliga för att områdets kulturhistoriska karaktär ska bibehållas eller stärkas 

(se vidare under kapitlet Grunder för värdering av kulturmiljön). Analysen ska även 

innehålla en redovisning av miljöer och objekt som har lagskydd och är utpekade på 

nationell, regional eller lokal nivå. Det omfattar fornlämningar enligt 2 kap 

Kulturmiljölagen (KML) och byggnadsminnen och kyrkliga kulturmiljöer enligt 3 och 4 

kap KML. Det omfattar även riksintressen och kulturreservat som regleras genom 

miljöbalkens 3 respektive 7 kapitel.  
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Metoder och källmaterial 

Analysen baseras på befintliga underlagsmaterial i form av tidigare framtagna 

kulturmiljöanalser och miljökonsekvensbeskrivningar, material från arkeologiska 

utredningar, relevant litteratur, inventeringar och kartunderlag såsom 

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) och regionala underlag. 

Grundkartor och historiska kartor i kulturarvsanalysen publiceras med tillstånd från 

Lantmäteriet. Den kulturmiljöanalys som togs fram 2006 av Riksantikvarieämbetet UV 

”Godsstråket genom Bergslagen, kulturmiljöanalys till miljökonsekvensbeskrivning för 

järnvägsutredning” har utgjort ett viktigt underlag för arbetet. Denna behandlar 

kulturmiljöerna översiktligt och objektspecifikt längs hela sträckan Hallsberg – Degerön. 

En arkeologisk utredning etapp 1 och etapp 2 gjordes 1996 för delar av sträckan 

Hallsberg – Mjölby1, även denna har utgjort ett viktigt underlag. 

Grunder för värdering och beskrivning av kulturmiljön 

En kulturarvsanalys ska redovisa sådana funktioner och miljöer som är särskilt 

väsentliga för att områdets kulturhistoriska karaktär ska bibehållas eller stärkas. Detta 

inbegriper ett värderande moment, där vissa miljöer identifieras som särskilt viktiga att 

ta hänsyn till. Den kulturmiljöanalys som framtogs som underlag för 

miljökonsekvensbeskrivningen 20062, identifierade värdefulla kulturmiljöer utifrån en 

3-gradig skala (värde, högt värde och mycket högt värde för kulturmiljön). 

Bedömningarna grundade sig på de värdegrundande parametrarna bruks-, kunskaps- 

och upplevelsevärde.  

Föreliggande studie tar hänsyn till de områden som pekas ut som värdefulla 

kulturmiljöer i den tidigare kulturmiljöanalysen. Bedömningar som skiljer sig från de 

tidigare bedömningarna kommer att motiveras. Den här analysen utgår från en 

värderingsgrund som tydligare sätter områdets väsentliga särdrag i fokus. Landskapets 

specifika innehåll och kulturhistoriska särdrag utgör ramarna för värderingen. I det 

aktuella landskapet har tre aspekter identifierats som särskilt präglande i framväxten av 

dagens landskap: Bergsbruket och senare skogsbruket, det småskaliga jordbruket samt 

järnvägen. De sammanhängande miljöer och enskilda fysiska uttryck (såsom lämningar, 

byggnader, markbruk, biologiskt kulturarv) som gör dessa kulturhistoriska särdrag läs- 

och upplevelsebara i landskapet bedöms som särskilt värdefulla och viktiga att ta hänsyn 

till. Även sådana miljöer eller lämningar som genom sin historiska betydelse eller 

tidstypiska utformning är viktiga ur ett regionalt eller nationellt perspektiv kan bedömas 

som särskilt värdefulla. Den tregradiga skalan som tidigare har använts för att jämföra 

och vikta miljöer mot varandra har även använts i denna analys. 

 

 

  

                                                           
1 UV Stockholm, rapport 1996:85 och rapport 1997:28.  

2 Godsstråket genom Bergslagen, Kulturmiljöanalys till miljökonsekvensbeskrivning för 
järnvägsutredning, sträckan Hallsberg - Degerön, Riksantikvarieämbetet UV, 2006 
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Översiktlig landskapskaraktärisering 

Landskapet inom utredningsområdet är kraftigt kuperat och till stora delar täckt med 

skog. Väster om järnvägen utgörs jordlagren till stora delar av morän och berggrund 

täckt av tunna jordlager. Ett stråk av isälvavlagringar sträcker sig öster om järnvägen, 

från Dunsjö vidare söder om Skeppsjön. I anslutning till detta stråk av isälvssediment 

återfinns områdets större öppna odlingsmarker. Landskapet väster om järnvägen är 

överlag mycket skogrikt och utgörs i höjd med Dunsjö av en kraftigt kuperad 

östsluttande terräng, medan den östra sidan präglas av en flackt böljande topografi. Vid 

Ortele övergår den östsluttande terrängen i en kraftig förkastningsbrant som sträcker sig 

ned till Äskedalen söder om Skeppsjön. Här är höjdskillnaderna markanta och varierar 

mellan 130 till 170 m ö h. Området är sjörikt, och ett band av sjöar följer den kraftiga 

förkastningsbranten. Sjön Skiren vid samhället Mariedamm är den nordligaste, därefter 

följer Stora och lilla Billingen, Skeppsjön och Flaxen.  

1. Dunsjö – Mariedamm – S Björnfall 

Flackt landskap med omväxlande skog som planterats på gammal jordbruksmark 

och öppnare marker i norra delen. I söder Mariedamm bruks- och järnvägssamhälle 

med ålderdomlig bebyggelse. I väster uppträdet ett formrikt odlingslandskap med 

bitvis ålderdomlig jordbruksbebyggelse.   

2. Runsala – Stegehäll – Kämpelandet 

Kuperat skogslandskap ovanpå Mariedammsförkastningen. Ålderdomligt och 

småskaligt odlingslandskap i nord-sydliga stråk. Betesmarker mellan Runsala och 

Solberga. Relativt rikt på fornlämningar. Västra delen av riksintresset Vena gruvfält 

i den norra delen. 

3. Fläskakärret – Björnfallsmossen – Blackfärdsmossen – Jakobshyttan 

Ett flackt till småkuperat skogslandskap rikt på mossar och kärr. Storskalig 

torvbrytning pågår i stora delar av området och skogen domineras av 

produktionsskog. Mycket gles bebyggelse och få vägar.  
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Kartan redovisar de tre karaktärsområden som identifierats i samband med 

landskapskaraktärsanalysen (grönt), samt det utredningsområde (rött) som utgör avgränsningen 

för kulturarvsanalysen. Utredningsområdet omfattar en radie om en kilometer från 

utredningskorridoren. Karta: KMV forum 
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Landskapets historiska utveckling  

Tylöskog är ett kuperat skogsområde utmed gränsen mellan Närke och Östergötland. 

Skogsområdet sträcker sig från Motala ca 40 km åt norr och nordöst, och övergår i väst i 

Tivedens skogar och i öst i Kolmården. Detta band av gamla gränsskogar avgränsar 

Mälardalen från Götaland, och Tylöskog bildar den skogsrika gränsbygden mellan 

Närkes slättbygder och Östgötaslätten. En stor del av mellersta-norra Tylöskog ingick i 

Lerbäcks bergslag där kärnområdet utgjordes av Hammars och Lerbäcks socknar. 

Centralt i Lerbäcks bergslag, på gränsen mellan Hammars och Lerbäcks socknar ligger 

det omfattande Vena gruvfält, med gruvor och gruvområden som utnyttjats 

kontinuerligt från medeltid till det sena 1800-talet. Bygden framstår som en i huvudsak 

medeltida kolonisationsbygd, och merparten av ortnamnen är av medeltida ursprung. 

Lerbäcks sockencentrum ligger i den norra delen av socknen, invid den gamla 

landsvägen mellan Godegård och Örebro. När Hallsberg-Motala järnväg öppnades för 

allmän trafik i december 1873 påverkades bebyggelsemönstret i området och längs med 

järnvägen utvecklades flera stationssamhällen som blev nya centralorter för sitt omland, 

såsom Godegård, Mariedamm, Lerbäck och Åsbro.  

Tre aspekter har varit särskilt präglande i framväxten av dagens landskap: Bergsbruket 

och senare skogsbruket, det småskaliga jordbruket och järnvägen. 

Bergsbruket och det senare skogsbruket 

Lerbäcks bergslag finns skriftligt belagt som ett organiserat bergslag sedan år 1637. 

Bergshanteringen i området har dock pågått åtminstone sedan medeltid, och de äldsta 

kända privilegierna för bergsmännen i Lerbäcks socken utfärdades år 13403. Lerbäcks 

och Hammars socknar med det omfattande Vena gruvfält var kärnområdet i Lerbäcks 

bergslag. Vena gruvfält omfattar ett mycket stort antal gruvområden med gruvhål och 

slagghögar, samt lämningar efter ett flertal hyttor. Gruvfälten nådde sin storhetstid 

under det tidiga 1800-talet genom en omfattande brytning av kobolt. Under denna tid 

sysselsatte gruvverksamheten ca 860 personer, och hade en stor betydelse för hela 

Lerbäcks bergslag. Hyttlämningarna koncentreras i området västra och centrala delar, 

medan de östra delarna som sträcker sig ned mot Mariedamm saknar bebyggelse. Hela 

området är rikt på lämningar efter gruvverksamheten.  

Bergshanteringen i Lerbäcks bergslag var relativt småskalig fram till 1600-talet då flera 

masugnar uppfördes. Nu uppfördes bland annat Trehörnings masugn, strax väster om 

utredningsområdet, och Dammens hytta i närheten av nuvarande Mariedamm. Båda 

hyttorna uppfördes av bergsmän men köptes under de kommande decennierna upp av 

Louis de Geer som etablerade sig som en betydande aktör i området under mitten av 

1600-talet. Den de Geerska brukssfären omfattade bland annat Godegårds 

bruksherrgård, Mariedamms bruksherrgård, Trehörnings masugn och Skyllbergs bruk. 

Dammens hytta revs år 1870 i samband med byggandet av järnvägen. Trehörnings 

masugn var verksam fram till 1889, och utgör idag den enda bevarade 

mulltimmerhyttan i Örebro län. Mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet lades 

flertalet av 1600-talets uppförda masugnar ned. Verksamheten koncentrerades istället 

till de närliggande järnbruken såsom Skyllbergs bruk. Den de Geerska släktens 

inflytande i Lerbäcks socken syns bland annat genom det de Geerska gravkoret vid 

                                                           
3Arkeologisk utredning etapp 2, UV Stockholm 1997:28 
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Lerbäcks kyrka. Från 1770-talet togs den de Geerska brukssfären, med bland annat 

Mariedamms herrgård och Skyllsbergs bruk med tillhörande gruv- och hyttområden, 

över av familjen Grill som disponerade bergshanteringen i området fram till slutet av 

1800-talet.  

Skogen var en viktig resurs för bergshanteringen, och stora mängder ved behövdes till 

kolningen. Ett mycket stort antal kolbottnar i hela området vittnar om den intensiva 

kolningen. De dateringar som utförts i genomförda arkeologiska utredningar visar att 

kolbottnarna i området härrör från hela perioden mellan sent 1600-tal till 1900-tal, med 

en stark koncentration till 1700- och 1800-talen.4 I flera fall har kolbottnar daterade till 

1700-1800-tal återfunnits i fossil åkermark, vilket indikerar att mindre bördig 

odlingsmark har övergetts och övergått i tallskog under den period av bergshanteringen 

där skogens resurser utnyttjades som mest intensivt. Under den period som brukar 

kallas ”bruksdöden”, under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, fick skogsbruk och 

skogsägande en allt större betydelse i hela Bergslagen. Genom flera stora skogsförvärv 

blev Skyllbergs bruk en allt större skogsägare i Lerbäcks bergslag, och företaget 

etablerade ett sågverk i Rönneshytta. Under 1960-talet såldes stora delar av skogen till 

Domänverket, vilket sedermera har ombildats till Svea skog, dagens dominerande 

skogsägare i området. Precis som i stora delar av Bergslagens skogar tog ett allt mer 

rationaliserat skogsbruk fart under efterkrigstiden. Lämningar efter järnframställning i 

form av kolbottnar, liksom skogsvaktarboställen och torp är uttryck för utvecklingen av 

skogens betydelse i området från 1600-tal fram till dagens rationaliserade skogsbruk.  

 Ett småskaligt odlingslandskap 

Ortnamnsskicket i Lerbäcks socken är i huvudsak medeltida, med ortnamnsändelser 

som –boda, –torp och -fall. Efterleden –fall ”plats med fälld skog, röjning” är 

karaktäristisk för Närke och norra Östergötland och kan framförallt kopplas till 

efterreformatorisk tid. En mindre del av bebyggelsen i socknen är belagd från tidigt 

1300-tal, medan de flesta gårdar och byar finns belagda först från mitten av 1500-talet5. 

Bygden framstår därmed som en i huvudsak medeltida kolonisationsbygd, där 

bebyggelsen har expanderat under 1500-talet i takt med utvecklingen av bergsbruket. 

Denna del av Örebro län har definierats som den agrarhistoriska regionen ”Södra 

Närkes bergslag”6. Området karaktäriseras av småjordbruk som ofta ligger i krönlägen i 

skogsmarken. Bebyggelsen ligger vanligen högt upp och i söderläge, med åkermarken 

runt om och de öppna, betade ytorna längre ner. Området präglas också av stenmurar 

och stenrösen som vittnar om storskalig stenröjning under 1800-talets slut eller 1900-

talets början.  

Den stora majoriteten av gårdarna inom området har utgjorts av så kallade 

bergsmanshemman. Dessa gårdar utgjordes fram till 1859 av hemman där brukaren var 

delägare i ett bergslag. Jorden var skattebefriad mot att ägaren skötte sin skyldighet att 

upprätthålla tackjärnstillverkning. I skogsbygderna utgjorde jordbruket ett komplement 

till bergshanteringen, och åkerarealen var relativt begränsad. Boskapshållning var en 

viktig del av jordbruket då boskapen användes som dragare inom bergshanteringen, 

bland annat för att frakta malm, kol och järn. I skogsbygderna var koncentrationen av 

                                                           
4 Arkeologisk förundersökning, rapport 2015:2752,2755 &2756, Arkeologikonsult 2015. 
5 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön, Bilaga 2 Kulturmiljöanalys, 2006. 
6 Program för kulturmiljövården del 2, publ.nr 2002:22, Länsstyrelsen i Örebro län. 
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boskap därför betydligt högre än i slättbygderna. Boskapsinriktningen och 

bergshanteringens behov av virke innebar att ängs- och skogsmarken var viktiga och ofta 

betydande i förhållande till åkermarkens utbredning.  

Inom utredningsområdet med omnejd framträder större öppna jordbruksmarker 

framförallt kring byarna Södra Dalskog, och Norra och Södra Björnfall. Samtliga ligger 

belägna öster om Mariedamm och i anslutning till ett större stråk av bördigt 

isälvssediment. I de moränrika områdena väster om järnvägen finns idag brukad 

åkermark endast på ett fåtal plaster, och i hela området mellan Dunsjö och Mariedamm 

har stora arealer åkermark lagts ned eller skogsplanterats under andra hälften av 1900-

talet. Nedläggningen har både berört mindre bördiga delar av fortfarande brukade 

gårdar, och hela småjordbruk som inte varit tillräckligt lönsamma att bruka med 

efterkrigstidens rationaliserade jordbruksmetoder. Även i de östra delarna av området 

har delar av den uppodlade marken lagts igen, och talrika röjningsrösen från flera 

brukandefaser visar utbredningen av den historiskt uppodlade marken. 

Ett landskap präglat av järnvägen 

Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg öppnades för allmän trafik år 1873. Banan byggdes 

ursprungligen som en enskild järnväg, men köptes av staten 1879 efter konkurs. Staten 

såg ett stort allmänt värde i järnvägen som fungerade som förbindelse mellan västra 

stambanan (Hallsberg) och östra stambanan (Mjölby). Tåget stannade vid ett tiotal 

stationer på sträckan mellan Hallsberg och Motala; Åsbro, Lerbäck, Rönneshytta, 

Mariedamm, Godegård, Degerön, Karlsby, Björka och Motala verkstad. Flera av stoppen 

var brukssamhällen eller kyrkbyar sedan tidigare, men med järnvägen tillkom en ny 

drivkraft för tillväxt. Lerbäck utvecklades till en lokal järnvägsknut, med smalspåriga 

linjer mot Askersund (invigd 1884) och Hjärtasjön (invigd i etapper 1907-1933) som 

framförallt byggdes för godstrafikens behov. Dessa smalspåriga linjer revs upp under 

efterkrigstiden, då bilsamhället fick en allt större betydelse för transporterna av gods. På 

sträckan Hallsberg-Mjölby lades persontrafiken ned 1971, men sträckan har fortsatt ha 

en viktig funktion för godstrafik.  

Mariedamm utgjorde den enda stationen inom aktuellt utredningsområde, och tack vare 

järnvägen utvecklades platsen till ett järnvägssamhälle med flera centrala funktioner för 

trakten. Mariedamms stationshus är rivet, men ett flertal andra anläggningar och 

byggnader med koppling till järnvägen finns bevarade [se detaljerad beskrivning under 

avsnittet bebyggelsehistorik]. 

Genom området löper även flera äldre vägstråk och landsvägen mellan Godegård i norra 

Östergötland och Hallsberg passerade genom området, väster om Skeppsjön. Två 

milstenar, strax söder om Ortele samt norr om Blackfärd, visar landsvägens sträckning. 

Av de för järntransporterna viktiga vintervägar finns inga tydligare spår i landskapet.   
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Landskapets förhistoriska utveckling 

Den nuvarande järnvägen löper nedanför och längs med den mäktiga 

Mariedammsförkastningen som präglar området och som även utgör gränsen för högsta 

kustlinjen. Skillnaderna i höjdnivåerna fördelar sig här mellan 170 - 126 meter över 

havet. Nedanför branten ligger sjöarna Skiren, stora och lilla Billingen, Skeppsjön och 

Flaxen som blivit kvar sedan kustlinjen dragit sig österut. De äldsta fynden av mänsklig 

aktivitet i området kan hittas i området kring sjöarna och vid branten, vilket utgjort 

attraktiva lägen att bo och vistas på. Flera lösfynd av stenyxor och en flintdolk har hittats 

vid norra och södra Björnfall samt vid sjöarna stora och lilla Billingen. Väster om Stora 

Billingen finns en registrerad stenåldersboplats (Lerbäck 456:1). Vid en arkeologisk 

utredning 1996 påträffades här rikligt med snörornerad keramik, enstaka flintavslag och 

anläggningar som härrör från aktiviteter under stenåldern. Ytterligare en 

stenåldersboplats fanns tidigare registrerad mellan förkastningsbranten och sjön Skiren 

(Lerbäck 457:1) men avskrevs vid en förundersökning 2014. Utanför utredningsområdet 

men i närheten av Mariedamm finns lämningar från brons- och järnålder. Det är i första 

hand gravfält och enstaka stensättningar. Enstaka stensättningar med oklar datering 

finns registrerade inom utredningsområdet, två av dem är sedan tidigare borttagna.  

Flera arkeologiska insatser har gjorts inför järnvägsutbyggnaden. En utredning etapp 1 

utfördes redan 1996 av Riksantikvarieämbetet då en arkivstudie och en inventering i fält 

gjordes7. I den utpekades ett antal områden där fornlämningar kunde förväntas. 

Utredningen följdes av en arkeologisk utredning etapp 2 år 1997 då sökschakt drogs 

inom de tidigare utpekade områdena i syfte att konstatera om fornlämning fanns8. Flera 

av platserna har sedan dess förundersökts. Det kommer att behövas ytterligare 

arkeologiska undersökningar för järnvägsutbyggnaden. 

Bergshistoriska lämningar 

Mariedammsområdet präglas i hög grad av olika lämningstyper som har med 

järnframställning att göra. Området ingick i Lerbäcks bergslag vars bergshantering finns 

belagd i privilegier kända från 1340 och som utfärdades av Magnus Eriksson. 1637 är 

Lerbäcks bergslag en organiserad bergslag . Det finns flera större gruvområden där 

järnmalm har brutits, exempelvis Håkanstorpsfältet, Runsala gruvor och Solberga 

gruvor. Andra malmer som koppar, zink och kobolt har även brutits eller eftersökts. 

Vattenfyllda gruvhål finns på flera ställen, både uppe på förkastningsbranten liksom 

öster om Skeppsjön där berggrunden sticker upp. Två masugnar sattes upp, Trehörnings 

masugn år 1636 respektive Dammen (Lerbäck 211:1) år 1650 men järnframställningen 

har troligen pågått på platserna sedan medeltid. Trehörningsmasugn finns ännu kvar 

och är skyddad som byggnadsminne (Lerbäck 201:1). Dammens masugn drevs av 

bergsmän medan Trehörnings masugn ingick ett brukskomplex som ägdes av släkten de 

Geer. Området där Dammen låg täcks idag delvis av järnvägen. Över hela närområdet 

förekommer masugnsslagg i varierande omfattning från medeltid och framåt.  

Väster om järnvägsområdet ligger Riksintresseområdet Vena gruvfält med flera gruvor 

och gruvområden som har brukats från medeltiden fram till 1800-talets slut med 

storhetstid under 1500-talet. I järnframställningsprocessen var kolet viktigt och en 

mängd fornlämningar i skogarna runt omkring utgörs av skogsbrukslämningar som 

                                                           
7 UV Stockholm, Rapport1996:85 
8 UV Stockholm, Rapport 1997:28 
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kolmilor. Hyttornas lokalisering var helt beroende av att strömmande vatten vilket gör 

att eventuella okända hyttlämningar kan sökas i närheten av vattendragen.  

Agrara lämningar 

Ett värdefullt fornlämningsområde är det fossila odlingslandskapet sydväst om 

Skeppsjön (Lerbäck 435:1). Det utgörs av ett vidsträckt område med uppskattningsvis 

minst 400 röjningsrösen och röjda ytor. Flertalet är 1-4 meter stora men enstaka rösen 

är upp till 8 meter i diameter. Rösenas olika form och storlek återspeglar troligen flera 

röjningsfaser. Eventuellt är de jämförbara med de röjningsrösesystem som 

förundersöktes år 2014 i det närliggande Dunsjö9. Dessa konstaterades ha tillkommit 

genom småskalig odling över en lång tidsperiod, från vikingatid till 1700/1800-tal. 

Undersökningen påvisade faser av expansion av åkerytorna som kunde sättas i samband 

med folkökningsperioder dokumenterade i husförhörslängderna. 

Torp och bebyggelselämningar 

I Mariedammsområdet finns många lämningar efter torp och backstugor, s.k. 

lägenhetsbebyggelse. Av 38 bebyggelseenheter som finns namngivna på 

häradsekonomiska kartan inom undersökningsområdet från 1860 är idag 22 försvunna. 

Torpen är nästan uteslutande betecknade som övriga kulturhistoriska lämningar i 

Fornsök, en beteckning de har fått automatiskt via Riksantikvarieämbetets 

lämningstyplista. I de fall bebyggelsen kan härledas vara äldre än 1850 hanteras de av 

Länsstyrelsen som fornlämningar med ett starkare skydd och högre krav på 

dokumentation vid borttagande. Ett exempel är bebyggelsen Skepphult och Berget som 

finns med på kartor från 1600-1700-talet men som saknar fornlämningsstatus. 

Potential för okända fornlämningar  

Det finns ett hundratal registrerade objekt inom utredningsområdet, se kartan på sid 14. 

De som direkt berörs av järnvägen är betydligt färre. Några av dem är redan 

förundersökta. De som finns kvar skyddas genom 1 och 2 kap i kulturmiljölagen och 

även ett område runt fornlämningarna är skyddat, vars storlek fastställs av 

Länsstyrelsen. De forn- och övriga kulturlämningar som ligger i direkt anslutning till 

järnvägen redovisas lite längre ner i texten. Potentiella områden för fler fornlämningar 

från stenålder är framför allt attraktiva, skyddade lägen runt sjöarna. I områdets norra 

del finns noteringar om borttagna stensättningar vilket vittnar om att det funnits en 

järnålderbebyggelse. Vid strömmande vattendrag finns, speciellt i bergslagstrakter, ofta 

vattenanknutna industrilämningar från hyttor och andra energikrävande industrier som 

kvarnar, sågverk m.m. Dessa lämningar är sällan inventerade i någon större omfattning. 

I skogsområdena påträffas ofta fler kolmilor än vad som tidigare var känt och tjärdalar 

kan finnas i anslutning till dessa i skogssluttningar. Torpmiljöer som försvunnit och som 

inte är registrerade kan spåras genom det äldre kartmaterialet. Ofta finns platserna kvar 

som ett namn på kartan men utan någon synligt spår ovan mark av bebyggelsen. Ett 

tecken kan vara att det växer syrener och fruktträd på platsen. 

Kostnaderna för arkeologiska undersökningar i järnvägsområdet kommer att belasta 

järnvägsprojektet. Hur höga kostnaderna blir beror på vilka lämningar som 

                                                           

9 AK rapport 2015, s. 29. 
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Länsstyrelsen bedömer måste dokumenteras innan borttagandet och vilken 

ambitionsnivå som krävs. Ingrepp i fornlämnings och fornlämningsområde kräver alltid 

Länsstyrelsens tillstånd. Vad som gäller för övriga kulturhistoriska lämningar avgörs i 

samråd med Länsstyrelsen. Här bedöms exempelvis ifall lämningen kan vara äldre än 

1850. Det är även länsstyrelsen som handlar upp de arkeologiska åtgärderna. En 

fullständig fornlämningslista finns i bilaga 1. 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som direkt berörs av järnvägen 

från norr till söder: 

Område med röjningsrösen; Lerbäck 221:1. Bevakningsobjekt. I nära anslutning 

finns borttagna stensättningar som indikerar järnåldersbebyggelse. 

Område med skogsbrukslämningar; Lerbäck 949, 950, 951, 961, 967. Kolmilor, ca 

15 st. Övriga kulturhistoriska lämningar 

Boplats från stenålder: Lerbäck 456:1. Fornlämning. 

Gravplats; Lerbäck 203:1. Familjen Grills privata kyrkogård. Övrig kulturhistorisk 

lämning. 

Hyttlämningar och husgrunder; Lerbäck 211:1 (Dammens bergslagshytta), Lerbäck 

293:1 (kättingssmedja). Fornlämning och övrig kulturhistorisk lämning. 

Parkanläggning och herrgård; Lerbäck 392:1 och Lerbäck 3:1. Engelsk park 

tillhörande Mariedamms herrgård med stigar, broar, kanal, terrasser m.m. Anlagd av 

Louis de Geer. Övrig kulturhistorisk lämning. 

Lägenhetsbebyggelse; Lerbäck 158:1. Lämningar efter torpet Solbacken, finns med 

på häradsekonomiska kartan fr 1860-talet. Övrig kulturhistorisk lämning. 

Område med ett stort antal röjningsrösen, fossila åkrar, 

bebyggelselämningar och en färdväg; Lerbäck 157:1, Lerbäck 435:1, Lerbäck 434:1, 

Lerbäck 19:1, Lerbäck 156:1. Lämningar efter torpet Berget och Bråten som båda finns 

med på häradsekonomiska kartan från 1860-talet, två områden med fossil åkermark 

samt en hålväg.  

Övriga kulturhistoriska lämningar. 

Stensättningar, två st, Lerbäck 432:1-2. Fornlämning. 

Gruvområden; Lerbäck 433:1, Lerbäck 319:1, Lerbäck 320:1, Lerbäck 436:1, Lerbäck 

437:1, Lerbäck 98:1-2. Flera spridda områden med gruvhål, skärpningar, varphögar, 

skrotsten. Övriga kulturhistoriska lämningar. 
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Karta som visar registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i FMIS. En lista 

med beskrivningar och antikvarisk bedömning finns i bilaga 1. Karta av KMV forum. Källa: FMIS. 
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Bebyggelsehistorik 

Beskrivningen av områdets agrara och bebyggelsehistoriska utveckling följer 

landskapskaraktärsanalysens indelning i karaktärsområden. Studien begränsar sig dock 

till det angivna utredningsområdet och omfattar därför inte hela det område som 

beskrivs inom LKA:n. Gårdar och bebyggelseenheter som ligger i utredningsområdets 

utkant och vars ägor sträcker sin in i utredningsområdet redovisas. Analysen baseras till 

stor del på historiskt kartmaterial. Följande kartor finns över området och har använts i 

bebyggelseutredningen; sockenkartan från 1688, storskifteskartor från 1780-talet, laga 

skifteskartor över norra och södra Björnfall från 1845 och 1860, häradsekonomiska 

kartan från 1860-talet, fastighetsekonomiska kartan från 1955. För utvecklingen av 

järnvägsmiljön i Mariedamm har en serie järnvägskartor från sent 1800-tal och tidigt 

1900-tal använts. Texten grundar sig även på tidigare framtaget material som gjordes i 

en arkeologisk arkiv- och fältinventering10.  

1. Dunsjö – Mariedamm – S Björnfall 

Karaktärsområdet är ett småskaligt odlingslandskap som även omfattar Mariedamms 

bruks- och järnvägssamhälle. Inom området ryms de mest uppodlade och bebyggda 

delarna av det landskapsavsnitt som studeras inom landskapskaraktärsanalysen.  

I karaktärsområdets norra del, öster om järnvägen finns lämningar efter torpet Lilla 

Solberga, tidigare med namnet Simonslund. Ägorna tillhörde historiskt Solberga gård på 

järnvägens västra sida (karaktärsområde 2). Flera backstugor var under 1800-talet 

belägna vid Skirens östra strand. Dessa finns utmärkta på häradsekonomiska kartan 

men utan namn. På 1950-talet hade flera mindre torp, såsom Hagalund, Karlsdal och 

Sjölunda, etablerats vid Skirens strand och området har därefter byggt ut med flera 

mindre fritidshus.  

Mellan och öster om sjöarna Skiren och Skeppsjön ligger byarna norra och södra 

Björnfall, båda med belägg från 1561. Byarna har sitt ursprung i en gård eller by med 

namnet Björnefålla år 1549 och bör därför ha delats upp i två delar mellan åren 1549-

1561. Södra Björnfall storskiftades 1815 varvid in- och utägor omfördelades i större, 

samlade enheter. När de båda byarna genomgick lagaskifte år 1845 (Norra Björnfalla) 

respektive 1860 (Södra Björnfalla) bestod de av ett ½ mantal var. Brukspatronen Grill 

innehade ett 1/8 mantal i vardera by, medan övriga gårdar var bergsmanshemman. (Stor 

andel äng och skog?) I samband med laga skiftet flyttade ett flertal gårdar ut till sin 

sammanförda åkermark. I Norra Björnfall delades det halva hemmanet av så många som 

sju gårdar. Här tycks ett större antal ha utflyttats, bland annat gården Lassafall som 

ligger i ett typiskt laga skiftesläge strax nordväst om bytomten.  I Södra Björnfall fanns 

vid laga skiftet fyra gårdar med 1/8 mantal bergsmanshemman var och här tycks 

utflyttningen ha varit mindre omfattande. Strax öster om den samlade bytomten ligger 

tre utflyttade gårdar längs med en ås i nordsydligt läge, och kontrasten mellan den 

ursprungliga bytomten och de utflyttade gårdslägena är tydlig.  

Mariedamm nämns i det skriftliga materialet 1684 som Dammen11. Namnet kommer 

från masugen Dammen anlagd 1650 och som drevs av bergsmän i Lerbäcks bergslag. 

                                                           
10 UV Rapport 1996:85 
11 UV rapport 1996:85 
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Hyttan revs 1870 och lämningarna är idag fornlämningsklassade men ligger på bägge 

sidor om järnvägsspåren och är delvis borttagna. Den samtida masugnen Trehörnings 

anlagd 1636 ägdes av släkten de Geer, som senare även köpte en tredjedel av Dammens 

hytta. Ständiga konflikter mellan hyttorna om vattenflödet omtalas då de var beroende 

av samma vattendrag för driften. Hyttan lades ner 1889, då ägd av Skyllbergs bruk. Kvar 

finns den välbevarade mulltimmerbyggnaden skyddad som byggnadsminne. 

  

Mariedamms herrgård anlades av Johan de Geer på Godegård12. Bebyggelsen i 

herrgårdsmiljön utgörs idag endast av en flygelbyggnad från 1700-talet, till vilken en 

allékantad uppfartsväg leder. Flera ekonomibyggnader har rivits under det senaste året. 

Till herrgården hörde även en trädgård och en engelsk park, nu igenvuxna. Järnvägen 

har senare kluvit herrgårdens tomt så att ägorna ligger på olika sidor om järnvägen. På 

den västra sidan om järnvägen finns ett större område i en brant skogssluttning med 

registrerade lämningar efter den engelska parkanläggningen innehållande stigar, broar, 

kanal, terrasser, hälsokälla och fundament. Trädgårdens ena sida, öster om järnvägen, 

kantas av en putsad slaggstenmur från mitten av 1800-talet, ”Kinesiska muren”. 

Tidigare omgärdade den hela trädgården. Från 1770-talet – slutet av 1800-talet ägdes 

Mariedamm av familjen Grill. En privat gravplats för familjen Grill finns i järnvägens 

omedelbara närhet på östra sidan. Den är skyddad enligt KML och gravrättslagen. 

Bilden t.v. visar Skirtorpet, bilden t.h. visar samhällets huvudgata Skirsjövägen med den gamla 

handelsboden på höger sida och Mariedamms f.d. hotell på vänster sida. Foto: KMV forum 

När järnvägen byggdes på 1870-talet blev Mariedamm en mindre centralort för trakten. 

Den äldsta byggnaden är Skirtorpet, ett gulputsat hus från tiden före järnvägen beläget 

nära stationsområdet. Bebyggelsen i Mariedamm präglas av hus från slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet exempelvis villor med stora trädgårdar, affärsfastigheter, 

pensionat, missionshus, kapell, skola m.fl. Merparterna av fastigheterna har fått nya 

funktioner, och verksamhetslokalerna har ofta införlivats i husens boytor. 

Järnvägsmiljön ligger i direkt anslutning till samhällets huvudgata, Skirsjövägen. 

Stationshuset låg på en upphöjd platå, mitt för huvudgatans västra ände, men revs på 

1970-talet. Flera delar av stationsmiljön finns kvar; en bangård med en hög lastkaj i sten 

på järnvägens västra sida, ett godsmagasin på järnvägens östra sida, enstaka stolpar och 

skyltar. En f.d. banvaktsstuga ligger väster om spåren vid gamla stationen och ytterligare 

en öster om spåren en bit söderut. En idrottsplats finns alldeles intill och öster om 

järnvägen. Den finns med på den ekonomiska kartan från 1955. Kulturhistoriskt 

                                                           
12 FMIS 
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intressanta byggnader och anläggningar med koppling till järnvägsmiljön och till 

samhället och dess industrihistoria finns redovisade på karta på sid 18. 

  

 

Den nu rivna stationsbyggnaden i Mariedamm i början av 1900-talet. Källa: Bygdeband – 

lokalhistoria på webben. 

 

En inventering av kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer gjordes på uppdrag av 

Länsstyrelsen 1999-2003. Inventeringen visar på kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer/byggnader men utgör inget lagskydd. I Mariedamm har följande byggnader 

utpekats (se även karta på följande sida); Klackjärnssmedja, Norra Björnfall 1:64, 

Mariedamm, Björnfallsvägen. Ässjaren Uno Svensson var verksam i denna enligt 

inventeringen. Nu förråd. Gamla mejeriet, Norra Björnfall 1:88, Skirsjövägen 12, 

Mariedamm. Nu bostäder. Nya mejeriet, Norra Björnfall 1:109, Björnfallsvägen 7, 

Mariedamm. Var i drift mellan åren 1937-1965. Nu bostäder. Smedja, Norra Björnfall 

1:29, Skirsjövägen 1, Mariedamm. Nu övergiven.  

 

Familjen Grills gravplats och banvaktsstugan mitt emot Mariedamms station, båda belägna intill 

järnvägen. Foto: KMV forum. 
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Karta över kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar inom karaktärsområde 1. 

Objekten har koppling till järnvägen och stationssamhället Mariedamm samt till järnhanteringen, 

ffa kring Mariedamms herrgård och Trehörningens masugn. Anläggningarna på järnvägens västra 

sida, kring Trehörnings masugn, tillhör karaktärsområde 2 och beskrivs nedan. Karta av KMV 

forum. Lantmäteriets fastighetskarta i bakgrunden.  
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2. Runsala – Stegehäll – Kämpelandet 

Karaktärsområdet är skogsdominerat med inslag av småskaliga, ålderdomliga 

odlingslandskap och bebyggelsen är begränsad i jämförelse med områdena öster om 

järnvägen.  

I norra delen av området låg fram till mitten av 1900-talet Runsala gård med belägg från 

155313. På järnvägens östra sida (karaktärsområde 1) ligger gården Ortele som tidigare 

utgjorde ett torp under Runsala. Runsala saknar idag bebyggelse, men de historiska 

inägorna utgör naturreservat med ängs- och hagmarker och kulturpräglade lövskogar.  

Kulturmiljön kring Runsala har ett stort tidsdjup och präglades länge av ett ålderdomligt 

odlingslandskap som kan ha rötter ner i yngre järnåldern. Uppgifter om borttagna 

förhistoriska gravar styrker dateringen. De öppna markerna utgör Runsala 

naturreservat, och markerna hålls öppna genom aktivs bete.  

Området söder om Runsala tillhörde Solberga ägor, idag ett mycket sparsamt bebyggt 

område. Solberga förekommer i det skriftliga materialet från år 1549 men kan vara ännu 

äldre14. Fortfarande finns en mindre bebyggelse kvar vid Solberga, liksom vid 

Håkanstorp och Kättstorp, som alla finns omnämnda under 1600-talet. Öster om 

järnvägen finns lämningar efter torpet Lilla Solberga, tidigare med namnet Simonslund. 

Idag består området runt järnvägen, speciellt på östra sidan, till stor del av 

produktionsskog. En jämförelse med 1950-talskartan visar att samma sträcka fram till 

sjön Skiren var öppen mark, åker och betesmark. Häradskartan visar att det fanns ett 

stort antal backstugor och torp i trakten. Jordetorpet Gustafsberg var övergivet när 

1950-talskartan upprättades. När järnvägen byggdes klövs Solbergas ägor vilket innebar 

att den gamla vägen som gick mellan Solberga och södra Dalskog skars av. På 1950-

talsekartan finns tre namn utsatta nedanför Solberga i sluttningen mot järnvägen, 

Backfallet, Källfallet och Råbacken, troligen namn på övergivna backstugor eller torp. 

Idag har de öppna markerna betydligt minskat och merparten av de mindre 

bebyggelseenheterna har försvunnit. Solberga äng ingår i Runsala naturreservat.  

På häradsekonomen redovisas flera torp och backstugor; Slinkin backstuga, Trehörnings 

jordetorp, Kamsmaren, Solbacken, Bytet, Loviseberg, Stegehäll jordetorp, Berget 

jordetorp och gården Skeppshult. Idag finns endast torpet Stegehäll kvar. 

Mellan sjön Trehörningen och Smedammen ligger Trehörnings masugn, den enda 

bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län och en av få hyttor av denna typ som finns 

bevarade i Sverige. Masugnen är utpekat som byggnadsminne enligt 3 kap KML, 

anläggningen beskrivs mer utförligt under kapitlet Lagskyddade områden. I anslutning 

till masugnen finns en bebyggelsemiljö med flera byggnader och anläggningar, bland 

annat förrådsbyggnad, tackjärnsmagasin, källare och en betydande slagghög. Strax öster 

om Trehörnings masugn finns bostadshuset smedstugan, även kallat Port Arthur.  

 

  

                                                           
13 UV Rapport 1996:85 
14 UV Rapport 1996:85. 
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Karta över kulturhistoriskt intressanta byggnader, anläggningar och övergivna platser inom 

karaktärsområde 2. Karta av KMV forum.  



21 
 

De öppna betesmarkerna vid Solberga äng är rika på hassel och ädellöv. Foto: KMV forum 

 

Från Solberga äng sluttar landskapet mot öster. Platsen erbjuder vidsträckta vyer över landskapet 

och tydliga utblickar mot järnvägen som ligger nedanför sluttningen. Foto: KMV forum 
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Trehörnings masugn, byggnadsminne. Foto: KMV forum 

 

Mariedamms kapell och klockstapel, 

skyddat som kyrkligt kulturminne. Foto: 

KMV forum.  
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3. Fläskakärret – Björnfallsmossen – Blackfärdsmossen – Jakobshyttan 

Karaktärsområdet utgörs av ett myrrikt skogslandskap med en gles bebyggelsebild. 

Odlingsmarken är mycket begränsad, och bebyggelsen är snarare kopplad till skogs- och 

bergsbruket än till jordbruket.  

Stora Blackfärd har belägg från 1561 men det äldsta kartmaterialet är från 1782. Då 

fanns två hemman i Blackfärd och gårdarna låg intill varandra. Den ena revs på 1940-

talet när de sista brukarna lämnade gården. På husgrunden byggdes en skogvaktarstuga 

vilken finns utsatt på ekonomiska kartan från 1950-talet. Den andra gården Blackfärd 

ligger fortfarande kvar på samma plats liksom torpet lilla Blackfärd beläget i södra delen 

av Skeppsjön. Norr om gården Blackfärd låg torpet Vendelsvik, nu övergivet. Torpet 

Bråten som var beläget väster om och invid sjön Flaxen revs enligt FMIS på 1940-talet. 

På häradsekonomiska kartan finns även en backstuga nordost om Vendelsvik, 

Gruvstugan. Stugan härrör från 1600-talet (FMIS). Intill Gruvstugan ligger ett par 

registrerade gruvhål och en milsten.  

 

Karta över beskriven bebyggelse inom utredningsområdet inom karaktärsområde 3. Karta av KMV 

forum. 
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Häradsekonomiska kartan från 1860-talet med aktuellt utredningsområde. På häradsekonomiska 

kartan visas landskapet innan järnvägens anläggande. Mariedamms samhälle har ännu inte vuxit 

fram och ett flertal vägsträckningar som skulle komma att skäras av eller omledas efter järnvägen 

syns fortfarande. Solberga ägor sträcker sig på båda sidor om den kommande järnvägen. Källa: 

Lantmäteriet/KMV forum. 
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Fastighetsekonomiska kartan från 1955 med det aktuella utredningsområdet. Mariedamms 

samhälle är nu fullt etablerat. En betydande skillnad mot dagens karta är andelen öppen mark. 

Under andra hälften av 1900-talet har stora delar åker- och ängs och betesmark skogsplanterats. 

Källa: Lantmäteriet/KMV forum 
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Kulturhistoriska samband och funktioner 

Olika landskap innehåller funktioner och funktionella och visuella samband som är 

viktiga för möjligheten att bruka, använda, röra sig och förstå landskapets tidsdjup. Det 

kan t.ex. röra sig om de olika delarna av jordbrukets, järn- och skogshanterings 

näringslandskap, om möjligheten att färdas längs med historiskt viktiga 

kommunikationsstråk eller om bebyggelsens struktur. 

A. Sambanden mellan Mariedamms samhälle och järnvägsmiljön är 

grundläggande för förståelsen av samhällets framväxt. Det innebär att 

samhällets anslutning till järnvägsmiljön, via Skirsjövägen och Masugnsvägen, 

är viktig. Entrén till järnvägsmiljön via den norra delen av Skirsjövägen är 

väsentlig för sambandet mellan järnvägen och samhället. Här är läsbarheten 

försämrad av det rivna stationshuset och den igenvuxna platå på vilken 

stationshuset stod. Det är svårt att ana stationshusets förra placering, men de 

två uppfartsvägarna som leder upp till platån samt platsens symmetriska 

placering i slutet av Skirsjövägen ger en ledtråd. Den övriga bebyggelsen med 

förrådshus, banvaktarstuga och lastkaj är väsentliga anläggningar för 

möjligheten att förstå att platsen fungerat som stationsmiljö.  

Den visuella kontakten mellan samhället och järnvägen är likaså viktig. Den 

består främst i siktlinjer längs med Skirsjövägen och Masugnsvägen, samt från 

flera platser längs med Skirsjöns strand där utblickar mot samhället och 

järnvägen ges. Anläggningar vid järnvägen som försämrar den visuella 

kontakten mellan spåren, järnvägsmiljöns bebyggelse och samhället löper risk 

att minska förståelsen för samhällets koppling till järnvägen.  

Skirsjövägens norra del fortsätter med en obevakad järnvägsövergång norr om 

samhället. Vägen binder samman den järnvägsanknutna bebyggelsen på 

järnvägens västra sida med samhället. Övergången är värdefull för sambanden 

mellan järnvägens båda sidor, och viktig för stationsmiljön i sin helhet.  

B. Flera av odlingslandskapets historiskt viktiga rörelsestråk bröts när järnvägen 

byggdes under 1800-talets slut. Det gäller framförallt Solbergas ägor, vilka 

bredde ut sig på båda om sidor om järnvägen. En vägsträckning som band 

samman Solberga med den östra sidan och fortsatte mot Södra Dalskogen bröts 

av järnvägen. Idag återstår en brukningsväg vid Solberga äng samt en 

brukningsväg på järnvägens östra sida, mellan järnvägen och Dunsjövägen. Det 

gäller även vägsträckningar väster om Skeppsjön.  

Vid Mariedamms herrgård påverkades såväl helhetsmiljön som flera 

vägsträckningar och samband vid byggandet av järnvägen. Det gäller framförallt 

den till herrgården tillhörande engelska parken av vilken rester syns väster om 

järnvägen. Även sambanden med Trehörnings masugn påverkades, då vägen 

skars av och senare omleddes till dagens järnvägsbro norr om herrgårdsmiljön. 

Övergångens exakta placering har därför inget kulturhistoriskt värde i sig, men 

det är väsentligt för sambanden mellan Trehörnings masugn och Mariedamms 

herrgård och samhälle att en fungerande övergång fortsatt finns.  
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Kartan redovisar viktiga och redan försvagade samband. I Mariedamm utgör vägarna som binder 

samman järnvägsmiljön med samhället viktiga samband, och utblickar längs med dessa samt över 

Skirsjön mot samhället och järnvägsmiljön utgör viktiga visuella samband. Nuvarande järnvägsbro 

söder om samhället har en viktig funktion för sambanden mellan Mariedamms herrgård och 

Trehörningens masugn. Vid Solberga och vid Mariedamms herrgård har viktiga samband redan 

försvagats i samband med byggandet av befintlig järnväg. Karta: Lantmäteriet och KMV forum. 
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Lagskyddade kulturmiljöer 

Riksintresseområde kultur 

Vena gruvfält [T 49] (Hammars sn). Motivering: Industrimiljö, upplevelsebar 

bergslagsmiljö i Lerbäcks bergslag med gruvor och gruvområden som har lång och 

kontinuerlig brukningstid.  Uttryck för riksintresset: Gruvfältet och hyttorna Fallhyttan 

och Svarthyttan har kontinuerligt brukats från medeltiden fram till 1800-talets slut med 

storhetstid under 1500-talet. Trehörnings välbevarade masugn ingår i 

riksintresseområdet.   

Kyrkligt kulturminne  

Skyddat enligt 4 kap. kulturmiljölag (KML). Omfattas av tillståndsplikt 4kap.3§, och får 

inte på något sätt ändras utan tillstånd av Länsstyrelsen. 

Mariedamms kapell, enskeppig kyrka ritad arkitekt Olov Stylin. Kapellet består av 

långhus, kor och sakristia. Ursprungligen var detta en skolbyggnad som flyttades och 

byggdes om till kapell 1930. Fasaden är av traditionell utformning av vitmålade 

panelklädda väggar både ut- och invändigt, utbyggd sakristia i öster och klassicistiskt 

formad entré på västgaveln samt sadeltak. 1960 sattes en ny åttkantig dopfunt in av röd 

kalksten med fat av koppar med evangelistsymboler. 1967 placerades kapellets första 

orgel på läktaren övar förstugan, upphovsman var Anders Persson. 1977 målades 

kapellet om invändigt. En klockstapel byggd 1932 i trä ingår i det kyrkliga kulturminnet.  

Privat gravplats för ätten Grill, med 9 gravstenar omgärdade med järnstaket. 

Gravplatsen är skyddad enligt kap 4 KML och bestämmelser i gravrättslagen. 

Byggnadsminnen  

Skyddat enligt 3 kap. kulturmiljölag (KML). Ändringar får inte göras utan 

Länsstyrelsens tillstånd. 

Trehörnings masugn (Önnabo 2:2) är den enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro 

län och en av de få hyttor av denna typ som finns bevarade i hela Sverige. 

Mulltimmerhyttan, där övre delen av ugnskonstruktionen var klädd med timmer, var en 

vanlig masugnstyp ända in på 1800-talet. Trehörnings masugn anlades på 1630-talet 

och förvärvades 1648 av Louis de Geer d.ä. Tackjärnet från Trehörning bearbetades på 

Godegårds bruk i Östergötland och senare vid det intilliggande Mariedamms bruk. Båda 

dessa bruk ägdes av den kända brukssläkten de Geer fram till 1775, då de övergick i 

släkten Grills ägo.  

Liksom andra hyttor byggdes den om kontinuerligt. 1781 genomfördes en omfattande 

reparation och den blev då den största och mest moderna masugnen inom Lerbäcks 

bergslag. Även under 1800-talet gjordes flera ombyggnader. År 1888 förvärvades 

Mariedamms bruk med Trehörnings masugn av Skyllbergs bruk AB. Året därpå lades 

verksamheten vid hyttan ned, och den lämnades att förfalla. 

Efter att en modell av hyttan ställts ut på industriutställningen i Göteborg 1923 vaknade 

intresset för anläggningen. Modellen finns utställd på Tekniska museet i Stockholm. 

Hyttan restaurerades 1932 av Lerbäcks hembygdsförening, och därefter har större 

restaureringar gjorts under 1960- och 1990-talen. Masugnen är en av sex byggnader som 
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är skyddade, övriga skyddade byggnader är ett magasin, hjulhus, kolbod, källare och 

förråd. Masugnen och inklusive tillhörande byggnader skyddades 199415 .  

 

Karta över lagskyddade miljöer och objekt inom utredningsområdet. Källa: Lantmäteriet, RAÄ. 

Karta av KMV forum. 

  

                                                           
15 Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. 
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Särskilt väsentliga kulturmiljöer 

De sammanhängande miljöer eller enskilda objekt som är väsentliga för att områdets 

kulturhistoriska karaktär ska bibehållas eller stärkas bedöms som kulturhistoriskt 

värdefulla. Dessa är särskilt viktiga att ta hänsyn till vid kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. Även sådana miljöer eller lämningar som genom sin 

historiska betydelse eller tidstypiska utformning är viktiga ur ett regionalt eller 

nationellt perspektiv kan vara särskilt värdefulla. Miljöerna redovisas på en numrerad 

karta, samt i text. Endast de miljöer som finns inom eller berör utredningsområdet har 

omfattats av värderingen.   

En tregradig skala används för att jämföra och vikta miljöer mot varandra:  

 Mycket högt värde för kulturmiljön: Miljön eller objektet är en mycket tidstypisk representant 

och/eller karaktärsskapande i dagens landskap. Den bidrar starkt till möjligheten att läsa och uppleva 

de historiska skeenden som format det aktuella landskapet. Utan miljön/objektet försvinner en eller 

flera aspekter av miljöns särdrag och dess historia och framväxt blir betydligt svårare att 

utläsa/uppleva. 

 Högt värde för kulturmiljön: Miljön eller objektet är en tidstypisk representant och/eller bidrar väl 

till landskapets karaktär och till möjligheten att läsa och uppleva de historiska skeenden som format 

dagens miljö. Utan miljön/objektet försvagas miljöns särdrag och dess historia och framväxt blir 

svårare att utläsa/uppfatta. 

 Värde för kulturmiljön: Miljön eller objektet har ett kulturhistoriskt intresse, men är inte en av de 

starkare betydelsebärarna för områdets karaktär. Det finns ett flertal miljöer och objekt som starkare 

bidrar till läsbarheten av de kulturhistoriska skeenden som format dagens miljö. Ur ett regionalt eller 

nationellt perspektiv har miljön eller objektet ett begränsat värde. 

 

Värderingen utgår och tar hänsyn till de områden som pekats ut som särskilt värdefulla 

kulturmiljöer i den tidigare kulturmiljöanalysen (2006). Värderingen följer i stort den 

tidigare genomförda. En större ändring är att Solberga äng har inkluderats.  
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Namn Kommentar Skala 

Nr 1 Solberga äng Miljön representerar de småjordbruk som är typiska för den agrarhistoriska 

regionen ”Södra Närkes bergslag”16, där majoriteten av gårdarna utgjorts av 

bergsmanshemman. Denna typ av odlingslandskap karaktäriseras av småjordbruk 

i krönlägen i skogsmarken. Landskapet vid Solberga sträcker sig längs med 

förkastningsbranten och uppvisar miljöer av äldre jordbrukslandskap runt 

Solberga och Kättstorp. Solberga äng eller Backafallet utgörs av öppna 

betesmarker i ett höglänt läge med långa utblickar över skogslandskapet. Solberga 

äng ingår i och sköts enligt föreskrifterna för Runsala naturreservat. Reservatet 

sträcker sig längs med järnvägen till Runsala, och hela området är väll tillgängligt 

för allmänheten.  

Högt 

värde 

Nr 2 Vena gruvfält Vena gruvfält med hyttlämningar och gruvmiljöer är ett centralt uttryck för hela 

Lerbäcks bergslag och för områdets historiskt viktiga järnframställning. Endast en 

liten del av den riksintressanta gruvmiljön berörs av utredningsområdet. Området 

bedöms i sin helhet ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde, men de delar av 

området som berörs utgör inte riksintressets kärnområden. I denna del bedöms 

därför gruvfältet ha ett värde för kulturmiljön. 

Värde 

Nr 3 Mariedamms bruks- och 

järnvägssamhälle 

Mariedamm är den miljö som tydligast inom utredningsområdet återspeglar 

Hallsberg-Motala-Mjölby järnvägs påverkan på landskapet. Detta uttrycks dels 

genom stationsmiljön och de byggnader och lämningar som är direkt kopplade till 

densamma, dels genom samhället Mariedamm med dess planstruktur och 

bebyggelsemiljöer. Trots att stationshuset är rivet finns många komponenter av 

järnvägsmiljön kvar. Hela stationsmiljön och den bebyggda miljön kring 

Mariedamm bedöms ha ett mycket högt värde för kulturmiljön.  

Mycket 

högt 

värde 

Nr 4 Trehörnings masugn – Dammens 

hyttområde – Mariedamms herrgård  

Trehörnings masugn (Önnabo 2.2) är den enda bevarade mulltimmerhyttan i 

Örebro län och en av få hyttor av denna typ som finns bevarade i Sverige. Miljön är 

av stort industrihistoriskt intresse och utgör en viktig komponent i 

järnframställnings landskap inom utredningsområdet. Tackjärnet från 

Trehörnings masugn bearbetades på Godegårds bruk i Östergötland och vid det 

intilliggande Mariedamms bruk. Miljön är restaurerad, skyltad och i sin helhet 

mycket väl tillgänglig för allmänheten. I närheten av miljön finns även 

bostadshuset Smedsstugan, vanligen kallad Port Arthur. Fornlämningsmiljön vid 

Dammens hytta är intimt kopplad till områdets järnframställningshistoria. 

Hyttlämningen täcks delvis av järnvägen och är inte upplevelsebar, enskilt 

värderas den därför lägre. Mariedamms herrgård med tillhörande 

trädgårdsanläggning samt resterna efter dess engelska park och Grillska gravkoret 

utgör viktiga komponenter i förståelsen av områdets järnhantering och den 

brukssfär som byggdes upp av ägarna till herrgården.  

Mycket 

högt 

värde 

Nr 5 Mariedamms idrottsplats Mariedamms idrottsplats ligger utmed befintligt spår nära Skeppsjön. 

Idrottsplatsen är en viktig komponent i järnvägs- och brukssamhället Mariedamm, 

och representerar 1900-talets förenings- och idrottsliv. Idrottsplatsen har ingen 

Värde 

                                                           
16 Örebro län – ett län med många landskap, program för kulturmiljövården del 2, publ.nr 
2002:22, Länsstyrelsen i Örebro län 
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äldre bevarad bebyggelse eller andra kulturhistoriska uttryck som värderas högt i 

sig, men har ett kulturhistoriskt värde i sin egenskap av samhällets idrottsplats.  

Nr 6 Vidsträckt fornlämningsområde 

väster om Skeppsjön och Flaxen 

Området utgörs av ett komplext fornlämningsområde med flera olika typer av 

lämningar som återknyter till bergsbruket och framförallt det småskaliga 

jordbruket. Här finns agrara lämningar med fossil åkermark och ett stort antal 

röjningsrösen i anslutning till flera bebyggelselämningar, en äldre hålväg och 

stensättningar. Sammantaget återspeglar området bebyggelseexpansioner med 

småskaligt jordbruk och tidigt järnbruk från olika tider. Miljön är representativ för 

den historiska utvecklingen i området och har ett vetenskapligt värde. Stora delar 

är dock skogsplanterat och idag otillgängligt för besökare. Sammantaget bedöms 

området ha ett högt kulturhistoriskt värde.  

Högt 

värde 
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Karta över värdefulla kulturmiljöer inom utredningsområdet. Miljöerna beskrivs i tabellen ovan.  

Riksintresset Vena gruvfält bedöms i sin helhet ha ett högt kulturhistoriskt värde, men en mindre 

del som berör utredningsområdet bedöms ha ett värde för kulturmiljön. Källa: KMV forum  
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Bilagor 

Bilaga 1 Fornlämningsförteckning 

RAÄ nr Lämningstyp 
Antikvarisk 

bedömn. Egenskap Namn Status 

Lerbäck 2:1 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     

Lerbäck 2:2 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     

Lerbäck 2:3 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     

Lerbäck 3:1 Byggnad annan Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 12:1 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Övrig     

Lerbäck 12:2 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     

Lerbäck 13:1 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Övrig     

Lerbäck 13:2 Grav markerad av sten/block Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Rest sten     

Lerbäck 13:3 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Röjningsröseområde     

Lerbäck 13:4 Grav markerad av sten/block Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Rest sten     

Lerbäck 16:1 
Naturföremål/-bildning med 
tradition Fornlämning Typ: Ev. i beskrivning Dammo tall   

Lerbäck 17:1 Fornlämningsliknande bildning Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 19:1 Färdväg Bevakningsobjekt Typ: Hålväg     

Lerbäck 19:1 Färdväg Bevakningsobjekt Typ: Hålväg     

Lerbäck 19:1 Färdväg Bevakningsobjekt Typ: Hålväg     

Lerbäck 19:1 Färdväg Bevakningsobjekt Typ: Hålväg     

Lerbäck 60:1 Fornlämningsliknande bildning Övrig kulturhistorisk lämning   Flaxstenabråten   

Lerbäck 61:1 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Röjningsröseområde     

Lerbäck 85:1 Sammanförda lämningar Uppgift om       

Lerbäck 86:1 Lägenhetsbebyggelse Bevakningsobjekt Typ: Torp Äskedalen   

Lerbäck 86:1 Lägenhetsbebyggelse Bevakningsobjekt Typ: Torp Äskedalen   

Lerbäck 86:2 Fossil åker Bevakningsobjekt Typ: Röjningsröseområde     

Lerbäck 98:1 Gruvhål Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Övrig     

Lerbäck 98:2 Gruvhål Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Övrig     

Lerbäck 
151:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp Vendelsvik   

Lerbäck 
152:1 Gruvhål Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Gruvhål     

Lerbäck 
153:1 Bytomt/gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning   Skepphult   
Lerbäck 
154:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp Skepphult   

Lerbäck 
155:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp Herrfallet   

Lerbäck 
156:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp     

Lerbäck 
157:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp Berget   

Lerbäck 
158:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp Solbacken   
Lerbäck 
201:1 Hyttområde Fornlämning       

Lerbäck 
203:1 Obestämbar Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
204:1 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning Konstruktion: Stenfylld   

Undersökt och 
borttagen 

Lerbäck 
204:1 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning Konstruktion: Stenfylld   

Undersökt och 
borttagen 

Lerbäck 
205:1 Röse Övrig kulturhistorisk lämning     

Undersökt och 
borttagen 

Lerbäck 
206:1 Fångstgrop Fornlämning Bytesdjur: Varg     

Lerbäck 
207:1 Hög Övrig kulturhistorisk lämning     

Undersökt och 
borttagen 

Lerbäck 
208:1 Vägmärke Fornlämning Typ: Milstolpe     

Lerbäck 
211:1 Hyttområde Fornlämning   

Dammens 
hyttområde   

Lerbäck 
213:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   Kattegruvorna   
Lerbäck 
213:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   Kattegruvorna   

Lerbäck 
213:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   Kattegruvorna   

Lerbäck Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   Kattegruvorna   
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213:1 

Lerbäck 
216:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
216:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
216:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
216:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
216:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       
Lerbäck 
218:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
218:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
219:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   

Hank-Olles 
gruva   

Lerbäck 
219:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   

Hank-Olles 
gruva   

Lerbäck 
222:1 Fossil åker Bevakningsobjekt Typ: Röjningsröseområde     
Lerbäck 
250:1 Hammarområde Bevakningsobjekt       

Lerbäck 
251:1 Begravningsplats Uppgift om 

Typ: Pest-
/kolerakyrkogård Slinkin   

Lerbäck 
252:1 Begravningsplats Uppgift om 

Typ: Pest-
/kolerakyrkogård     

Lerbäck 
284:1 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Övrig     

Lerbäck 
284:2 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     
Lerbäck 
284:3 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Röjningsröseområde     

Lerbäck 
318:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   Bergagruvan   

Lerbäck 
318:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   Bergagruvan   

Lerbäck 
319:1 Gruvhål Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Gruvhål Rättvisgruvan   

Lerbäck 
320:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   Dalagruvan   
Lerbäck 
320:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning   Dalagruvan   

Lerbäck 
321:1 Gruvhål Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Gruvhål     

Lerbäck 
322:1 Gruvhål Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Gruvhål Tjuvagruvan   

Lerbäck 
392:1 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

Verksamhet: Ev. i 
beskrivning     

Lerbäck 
393:1 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

Verksamhet: Ev. i 
beskrivning     

Lerbäck 
395:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp     

Lerbäck 
398:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp Gustavsberg   
Lerbäck 
399:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp     

Lerbäck 
400:1 Begravningsplats Uppgift om 

Typ: Pest-
/kolerakyrkogård     

Lerbäck 
401:1 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     

Lerbäck 
401:2 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     

Lerbäck 
402:1 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     
Lerbäck 
405:1 Bytomt/gårdstomt Fornlämning   

Runsala gamla 
tomt   

Lerbäck 
409:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp Västervik   

Lerbäck 
410:1 Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Torp     

Lerbäck 
414:1 Lägenhetsbebyggelse Uppgift om Typ: Torp     

Lerbäck 
415:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       
Lerbäck 
415:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
415:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
417:1 Bytomt/gårdstomt Bevakningsobjekt       

Lerbäck 
432:1 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     

Lerbäck 
432:2 Stensättning Fornlämning Konstruktion: Stenfylld     
Lerbäck 
433:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
433:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
433:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
434:1 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Röjningsröseområde     

Lerbäck 
435:1 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Röjningsröseområde     



38 
 

Lerbäck 
436:1 Gruvhål Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Övrig     
Lerbäck 
436:1 Gruvhål Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Övrig     

Lerbäck 
437:1 Gruvområde Fornlämning       

Lerbäck 
438:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
438:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 
438:1 Gruvområde Övrig kulturhistorisk lämning       
Lerbäck 
439:1 Gruvområde Bevakningsobjekt       

Lerbäck 
440:1 Gruvområde Fornlämning       

Lerbäck 
440:1 Gruvområde Fornlämning       

Lerbäck 
440:1 Gruvområde Fornlämning       

Lerbäck 
454:1 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Röjningsröseområde     
Lerbäck 
456:1 Boplats Fornlämning 

Fyndmaterial: Ev. i 
beskrivning     

Lerbäck 
457:1 Boplats Fornlämning 

Fyndmaterial: Ev. i 
beskrivning   

Undersökt och 
borttagen 

Lerbäck 
463:1 Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning 

Verksamhet: 
Tjärdal/tjärgrop     

Lerbäck 
465:1 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Hålväg     

Lerbäck 540 Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Vägbank     

Lerbäck 542 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Kolbotten resmila     

Lerbäck 559 Park-/trädgårdsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 895 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Kolbotten resmila     

Lerbäck 896 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Kolbotten resmila     

Lerbäck 898 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 902 Område med skogsbrukslämningar Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 904 Område med skogsbrukslämningar Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 949 Område med skogsbrukslämningar Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 950 Område med skogsbrukslämningar Övrig kulturhistorisk lämning       

Lerbäck 951 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Kolbotten resmila     

Lerbäck 962 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Kolbotten resmila     

Lerbäck 967 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Typ: Kolbotten resmila     
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Bilaga 2 Torp- och bebyggelsekartering enligt historiska kartor 

BS=backstuga 

jtp=jordetorp 

bv=banvaktarstuga 

X= byggnad finns 

R= fornlämning/övrig kulturhistorisk lämning 

namn= endast ett namnet kvarstår 

 

Namn 1688 

Sockenkartan 

1860 

Häradsekonomisk 

karta 

1948- 55 

Ekonomisk 

karta 

Kvar idag 

Solberga gård X X X X 

Simonslund  jtp X R 
Lilla Solberga 

Håkantorp Håcktorp X X X 

Runsala X X X R 

Lilla Runsala    R 

Mariedamms 
herrgård 

Damen  Mariedam X X 

Källberget  jtp X R 

Kättstorp X X X X 

Råbacken   namn - 

Backfallet  X namn - 

Karlsdal   X X? ny beb 

Brofallet  BS X X 

Källfallet    namn - 

Skirtorpet  jtp X X äldst 

Norra Björnfall by X  X X 

Södra Björnfall by X  X X 

Hagalund  BS X X 

Sjölunda  BS X X 

Slinkin  BS namn R 
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Namn 1688 
Sockenkarta 

1860 
Häradsekonomisk 
karta 

1948-55 
Ekonomisk 
karta 

Kvar idag 

Gustafsberg  jtp namn R 

Trehörning X jtp X 3 st R 

Karlsdal   X X 

Kamsmaren  BS  R Kammarn 

Solbacken  X namn R 

Bytet  torp X - 

Loviseberg  X X namn 

Bygget  jtp namn R 

Steghäll  X X X 

Berget  jtp namn R 

Norra Hult  BS X X 

Skepphult X X X R 

Lilla Björnfall  X X? X? ny beb 

Grufstugan  BS X Ruin 

Vendelsvik  jtp X R 

Blackfärd X X X St Blf X 

Lilla Blackfärd  jtp X X 

Söderlund  jtp X X 

Bråten  jtp X bv R 

Herrfallet  X X R 

Äskedalen  jtp X R 

Västervik   X R 
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Bilaga 3 Fotografier 

 

 
Solberga äng väster om järnvägen . Foto: KMV 

forum. 

 

 
”Kinesiska muren” vilken hägnade in 

herrgårdens park. Foto: KMV forum.  

 
 

 
F.d. banvaktarstuga i närheten av 

Mariedamms herrgård. Foto: KMV forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stenvalvsbro som leder till Mariedamms 

herrgård. Foto: KMV forum. 

 

Kvarvarande flygel till Mariedamms herrgård. 

Foto: KMV forum. 

 

 

 
F.d. banvaktarstuga vid Mariedamms station. 

Foto: KMV forum. 
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Magasinshus vid Mariedamms station. Foto: 

KMV forum. 

 

 
Förrådshus vid Mariedamms station. Foto: 

KMV forum.  

 

 

Grillska gravplatsen. Foto: KMV forum.  

 

 

 

 

 

 

 
Bostadshus i norra delen av stationsområdet. 

Foto: KMV forum.  

 

 
Vägen upp till stationen. Foto: KMV forum.  

 

 

 
Byggnader vid masugnen. Foto: KMV forum. 
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Utblick från Mariedamms samhälle norrut över 

sjön Skiren. Foto: KMV forum.  

 
 

 
Utblick mot Mariedamm från norra delen av 

sjön Skiren. Foto: KMV forum.  
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