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Kulturmiljöutredning - del av väg 928
Krokstad och Gesäter socken, Munkedal och Dals Eds 
kommun, Västra Götalands län

Sammanfattning
Mot bakgrund av de vägarbeten som Trafikver-
ket kommer att utföra inom delar av väg 928 
mellan Krokstad och Kolsäter har ÅF Infrastruc-
ture givit Kulturlandskapet i uppdrag att utföra 
en kulturmiljöutredning.  De områden som har 
studerats utgörs av sex områden där vägen pas-
serar mindre vattendrag. Fyra av områdena 
ingår i miljöer av riksintresse för kulturmiljö-
vården, tre av områdena ingår i kommunalt ut-
pekade kulturmiljöer. Områdena i Munkedals 
kommun ingår i eller gränsar till område för 
landskapsbildskydd.
 Örekilsälvens dalgång är rik på fornlämning-
ar från den yngre stenåldern och fram till histo-
risk tid. De är främst knutna till en ekonomi som 
baseras på jordbruk med djurhållning. Älven och 
dess biflöden har varit den enskilt viktigaste re-
sursen för denna utveckling. Inom områdena 

fanns före utredningen en känd fornlämning,
en fångstgrop. Den är belägen inom området S 
Krokstad. I samband med utredningen upptäck-
tes också en äldre vägsträckning, inom det nord-
ligaste området, Kolsäter, vilken registrerades 
som fornlämning.
 De registrerade fornlämningarna ska skyddas 
från åverkan i samband med planerade arbe-
ten. Det gäller även deras fornlämningsområde. 
Övergripande hänsyn till kulturmiljön handlar 
om att inte förändra miljön med de kraftiga 
bäckravinerna. Meandrande vattendrag ska inte 
rätas utan tillåtas ha sin naturliga form. För att 
återknyta till vägens kontinuitet rekommende-
ras att sten från de befintliga stentrummorna 
återanvänds i den nya konstruktionen. Inför 
arbeten bör platssyn utföras med personal från 
Kulturlandskapet och Trafikverkets utförare.



Illustration 1. Översiktskarta med riksintresse för kulturmiljövård, kommunal kulturmiljö samt område med landskapsbildskydd 
markerade. Utredningsområdena är markerade med blå prick.
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DEL 1 Bakgrund
Trafikverket har beslutat vidta stabiliseringsåt-
gärder längs väg 928 mellan Krokstad och Kol-
säter. På sex platser längs vägen kommer slänter 
och bäckspassager att åtgärdas. På uppdrag av 
ÅF Infrastructure har Kulturlandskapet bedömt 
dessa åtgärders påverkan på kulturmiljön och 
på enskilda kulturhistoriska objekt inom angi-
vet influensområde.

Metod 
Fältstudien utfördes genom besiktning i fält 
2016-04-21, i plusgrader och utan snö. De res-
pektive utredningsområdena genomsöktes efter 
ej kända kulturhistoriska lämningar och redan 
kända besiktigades. En bedömning av fysisk 
och visuell påverkan på kulturhistoriska objekt 
och landskapet inom och i anslutning till utred-
ningsområdena gjordes i fält.
 Fornlämningsregistret och lantmäteriets his-
toriska kartarkiv har använts för att komplettera 
fältinformationen. En sammanfattning av upp-
gifterna från lantmäteriet finns i bilaga 1.

Utredningsområdet
De berörda platserna är belägna inom Krokstad 
och Gesäter socknar, illustration 1. En av plat-
serna, Borgen, ingår i rikinstresse för kulturmil-
jövården, Örekilsälvens norra dalgång (O 74). Tre 
platser, S och N Ängarna samt Kolsäter, ingår i 
riksintresse för kulturmiljövården, Töftedal-Ge-
säter (P 11). S och N Krokstad samt Borgen ingår 
i den kommunalt utpekade kulturmiljön Örekils-
älvens norra dalgång (6). De ingår även i eller an-
sluter till område för landskapsbildskydd.
 Området för utredningen består av ett cirka 
7000 m² stort område för varje plats. Den över-
siktliga beskrivningen av kulturmiljön avser hela 
området från den sydligaste belägna platsen, S 
Krokstad, till den nordligaste, Kolsäter. Detta 
motsvarar en sträcka på cirka 15 kilometer. 
 Örekilsälvens dalgång har en likartad geolo-
gisk karaktär som domineras av lera-silt. Dal-
gången flankeras på den västra sidan av branta 
bergspartier. Den likartade landskapskaraktä-
ren präglar även dagens bygd, Jacobsson 2016.

Några arkeologiska undersökningar har inte 
genomförts inom området. Fornlämningsre-
gistret visar på en mänsklig närvaro i områ-
det som framförallt är knuten till jordbruket. 
Endast en boplats är känd från tiden före de 
historiska bytomterna, men fyndplatser visar 
på förhistoriska aktiviteter. Vid flera av dessa 
har yxor hittats, skafthålsyxor men även sli-
pade flintyxor antas vara knutna till boskaps-
skötande och jordbrukande grupper under 
stenåldern. Denna typ av yxor har bland annat 
hittats på marker tillhörande Kolsäter, Djupe-
dalen ocn Näs (FMIS: Gesäter 29, 30, 32 och 33) 
samt på Borgen, Söbbön och Almuntorp (FMIS: 
Krokstad 30, 55 och 83). 
 På höjderna längs Örekilsälven ligger förhis-
toriska gravar från brons- och järnålder, även 
dessa representerande människorna som bru-
kat landskapet för jordbruk och boskapssköt-
sel. Kontinuiteten in i historisk tid visas genom 
den tydliga kopplingen mellan älvdalen, gra-
varna och de historiska bytomterna. Särskilt 
tydlig är kopplingen vid Krokstads kyrka där 
den förhistoriska gravhögen ligger precis vid 
kyrkan och den gamla bytomten alldeles vid äl-
ven så som den beskrivs i kommunens kultur-
minnesvårdsprogram: 
  
På de tre höjderna invid kyrkan i Krokstad finns ett 
stort antal högar. Högen vid kyrkan, den s k Tingshö-
gen, har ett markant krönläge. Den är starkt miljöska-
pande och en av de största i länet med en diameter av 
35 meter. Kopplingen mellan storhögen och socknens 
centralpunkt kyrkbacken kan utgöra ett exempel på 
ett administrativt centrum med rötter i järnålder.  
        Munkedals kommun 1994

Älven har en stor betydelse för det äldre jordbru-
ket. Vattnet skapar goda odlingsbetingelser och 
genom de årliga översvämningarna skapas sär-
skilt rikgivande strandängar som kunde nyttjas 
till såväl bete som foderskörd. Då Örekilsälvens 
vattenfåra är djupt förankrad i landskapet har 
dock översvämningslandskapet inte haft lika 
stor påverkan på ekonomin som exempelvis vid 
Ätran (Västergötland-Halland):
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Trots detta syns det att den äldre markanvändningen 
har anpassats efter Örekilsälvens svämningsförmåga. 
Detta blir främst tydligt i Nordby, där åkermarkens 
gränser till mycket stora delar helt följer svämpla-
nets begränsning. I Krokstad och Åseröd har istället 
åkern legat placerad längre bort från vattendraget. 
Den svämningsbenägna marken har istället använts 
till äng, även om det är mycket troligt att det inte rört 
sig om renodlade madängar annat än i vattendragets 
omedelbara närhet. Att svämplanet utnyttjats på det-
ta vis tyder på en medvetenhet kring kanske framfö-
rallt de långsiktigt positiva effekterna som översväm-
ning kan ha på ängsbruket. 
              Jacobsson 2016

Dagens landskap är präglat av människors bruk 
utifrån de naturgivna förutsättningarna. Vär-
debeskrivningarna för kulturmiljöer och riksin-
tressen tar också fasta på detta:

Örekilsälvens norra dalgång
Värdebeskrivning för riksintresse för kulturmil-
jövården i Västra Götalands län, område o74 i 

Krokstad sn Länsstyrelsen Västra Götaland.
Motivering: Dalgångsbygd, utmed tidigt organiserad 
flottningsled, med rikedom på fornlämningar, välhål-
len agrar bebyggelse i traditionella lägen och öppet od-
lingslandskap utmed älvens meanderlopp som starkt 
kontrasterar mot de massiva höjdområdena vilka bil-
dar gräns i väst och öst. 
Uttryck för riksintresset: Mäktiga stråk av högar, rö-
sen och stensättningar från brons- och järnålder längs 
Kynnefjälls östra kant; odlingslandskap med stora be-
tesmarker och agrar bebyggelse från 1800-talet. 

Töftedal-Gesäter 
Värdebeskrivning för riksintresse för kulturmil-
jövården i Västra Götalands län, område P 11 i 
Töftedal och Gesäters sn Länsstyrelsen Västra Gö-
taland.
Motivering: Dalgångsbygd längs med Töftedalsån och 
Örekilsälven, kontinuerligt bebyggd och brukad sedan 
förhistorisk tid.   
Uttryck för riksintresset: Fornlämningar från brons 
och järnåldern, byar och ensamgårdar med äldre be-
byggelse och en landskapsbild präglad av åkerbruk 

Illustration 2. Örekilsälven vid Krokstads kyrka och gamla bytomt. Fotot är taget från den plats där utredningsområde N Krokstad 
möter Örekilsälven. Foto mot sydväst.
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och betesdrift, 2 träkyrkor från 1700-talet.

Örekilsälvens norra dalgång 
Utdrag ur Kulturminnesvårdsprogram för Mun-
kedals kommun, miljö nr 6, Munkedals kommun.
Miljön omfattar Örekilsälvens dalgång från Dals-
landsgränsen i norr ner till Krokstads kyrka i söder. 
Älvens meandriska lopp har utbildat ett mjukt format 
och öppet jordbrukslandskap med stora betesmarker 
som starkt kontrasterar mot de massiva höjdområ-
dena som bildar gräns mot öst och väst.

Väg 928 har i sin södra del en lång tradition med 
farleder i ungefär samma sträckning som idag 
upp till Krokstad. Under  1500-talet utnyttjades  
dock Kärnsjön som kommunikationsled i nord-
sydlig sträckning. Under 1600-talet har vägen 
norr om Krokstad en västligare sträckning och 
ansluter till Sundshult, Länsstyrelsen 1981. Under 
1800-talets första hälft har vägen i stort samma 
sträckning som idag upp till Medbön. Under 
1880-talet läggs vägen norr om Medbön om till 
dagens västligare sträckning, Munkedals kom-
mun 1994.
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Illustration 3. Utredningsområde S Krokstad är en typisk representant för bäckravinlandskapet i Örekilsälvens dalgång. Området 
har historiskt använts som ängs-/betesmark. Än idag hävdas betesmarken inom landskapet och i dess utkant ansluter åkermarken.

DEL 2 Resultat
Result och bedömning presenteras för respek-
tive område. Som noterats inledningsvis omfat-
tas samtliga miljöer av förstärkt skydd genom 
någon form av utpekande i kommunal över-
siktsplan, i riksintresse för kulturmiljövård eller 
genom landskapsbildskydd. 

Område S Krokstad
Området är beläget söder om Krokstads kyrka, 
inom område för landskapsbildskydd, Örekil-
sälven, och kommunal kulturmiljö, Örekilsälvens 
norra dalgång. Inom områdets östra del löper 
två vattenflöden samman. Dessa rinner i botten 
av djupt utskurna bäckraviner vilka dominerar 
området, illustration 3. Landskapet har historiskt 
främst brukats som ängsmark och troligen även 
bete. Vägen har fått sin nuvarande sträckning 
efter 1853 men före 1934, bilaga 1.
 Krokstad 210 är registrerad som fångstgrop 
med uppgift om att den syftade till att fånga 
varg. Gropen är skadad genom tidigare vägkon-
struktion. Beskrivning i FMIS: 5 m i diameter och 
1,5 m djup. Vall kring kanten, 2,5 m bred och 0,1-0,3 
m hög. Åt NV är halva gropen borttagen genom väg-
sträckning. Vid besiktning kunde det konstateras 
att beskrivningen är korrekt, illustration 4.

 I fält konstateras att fyrkantiga naturliga ste-
nar ligger i botten av bäckravinen öster om vä-
gen. De kan ha utgjort en förstärkning av bäck-
brinken på ett särskilt erosionskänsligt ställe. 
Ett annat alternativ är att de utgjort ett funda-
ment för en äldre bro. I detta fall borde det dock 
funnits stenar även på andra sidan, vilket det 
inte gjorde.

Bedömning kulturmiljö
Kulturmiljön utgörs främst av själva bäckravi-
nen med dess bäckflöden i botten.Den histo-
riska kontinuiteten i brukandet har bevarat det 
ännu öppna och betade landskapet med kyrkan 
i blickpunkten. 
 Fornlämningen, Krokstad 210, i form av fångst-
grop för varg utgör också en del i den historiska 
kulturmiljön med en koppling till jordbruk med 
djurhållning. Olika typer av fällor för vargfångst 
användes i Sörbygdens härad så sent som 1736, 
Rydstrand 1984. 
 Stenarna vid bäckarnas sammanflöden har 
även dessa en koppling till kulturmiljön men 
har inte bedömts utgöra övriga kulturhistoriska 
lämningar i sig. Vägens nuvarande sträckning 
är relativt sentida.
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Illustration 4. Utredningsområde för S och N Krokstad. Inom det södra området finns en fornlämning, Krokstad 210, 
en fångstgrop. Området i övrigt präglas av det kuperade beteslandskapet. Det norra utredningsområdet karaktäriseras 
av det meandrande biflödet till Örekilsälven och dess anslutning till älven. I detta parti är översvämningszonen extra 
tydlig. Norr om biflödet har en samfälld tvätt- och båtupptagningsplats funnits.
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Illustration 5. Utredningsområde N Kroktsad. Rätad och förstärkt bäckfåra öster om väg 928. Foto mot söder.

Område N Krokstad
Området är beläget norr om Krokstads kyrka, 
inom område för landskapsbildskydd, Örekil-
sälven, och kommunal kulturmiljö, Örekilsälvens 
norra dalgång. Området innefattar del av Örekil-
sälven samt ett relativt kraftigt biflöde till den-
na, illustration 4. Biflödet är tydligt meandrande. 
Öster om vägen har bäckfåran stabiliserats intill 
vägbanken genom uträtning och förstärkning 
med sprängsten, illustration 5. Väster om vägen 
är bäcken oreglerad och meandrande, illustration 
6. Området utgjorde i äldre tider utmark vilken 
användes för bete, under 1700- och 1800-tal in-
fogas det i ett ängs-betesbruk. På 1853 års karta 
har en del av marken börjat användas som åker 
och anges som nyodling. Denna odlingsexpan-
sion fortsätter under 1800-talets senare del. På 
1800-talet namnges platsen som Brobacken, 
namnet på ett torp strax sydost om vägen. På 
det laga skiftets karta från 1864 visas en sam-
fälld bykplats på norra sidan om bäcken där den 
möter Örekilsälven, den var fortfarande aktiv på 
1930-talet. Som tillägg till bykplats anges platsen 
då också som gemensam båtupptagningsplats. 

Vägsträckningen kan spåras på kartor från 1698 
och har här en sträckning med lång historia 
även om utformningen av bron givetvis ändrat 
karaktär med tiden, bilaga 1.

Bedömning kulturmiljö
Området är den tydligaste representanten för 
de centrala värdena i de respektive kulturmil-
jöbeskrivningarna för de kommunala och riks-
intressanta miljöerna såväl som för landskaps-
bildskyddet. De meandrande vattendragen med 
återkommande översvämningar är en viktig del 
i den kulturmiljö som Örekilsälven, dess dalgång 
och biflöden utgör. Bäckpassagen har legat fast 
sedan 1600-talet varför även brokonstruktionen 
i sig utgör ett starkt kulturhistoriskt inslag i mil-
jön. Sammantaget utgör området med den äldre 
vägsträckningen, närheten till Örekilsälven och 
Krokstads kyrka samt den meandrande bäcken 
en mycket tydlig representant för de olika kul-
turmiljöskyddsområdena. Den samfällda byk- 
och båtplatsen utgör ett intresseväckande inslag 
i miljön.
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Illustration 6. Utredningsområde N Krokstad. Naturligt meandrande bäckfåra väster om väg 928. Foto mot väster.
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Område Borgen
Området är beläget öster om Örekilsälven invid 
ett mindre bäckflöde inom område för kommu-
nal kulturmiljö, Örekilsälvens norra dalgång, samt 
riksintresse för kulturmiljövård, Örekilsälvens 
dalgång. Område för landskapsbildskydd an-
gränsar till området. Utredningsområdet utgjor-
des under början av 1700-talet av ängsmark och 
av allt att döma har detta inte förändrats över 
tid. Vägen har i detta parti fått ändrad sträck-
ning under 1800-talet. Den äldre landsvägen 
utgör idag en lokal körväg fram till fastigheten 
Krokstad Borgen 2:48. Vid fältbesöket kunde vi 
notera att en del av en gärdesgård kantar vägen i 
det område där den ansluter till väg 928 och även 
till utredningsområdet. Gärdesgården, cirka 26 
meter lång, utgörs av ett lager sten relativt grov 
upp till 1 meter stor, varav vissa stenar har tyd-
liga borrhål. I gärdesgården växer en ek av be-
tydlig dimension vilken antyder en högre ålder 
än stenarna i hägnaden, illustration 8. Trädet har 
troligen bevarats intill vägen där någon form av 

hägnad funnits under flera århundraden. Da-
gens stenhägnad är, att döma av borrhålen i en 
del av stenarna, betydligt yngre än trädet, tidi-
gast från andra hälften av 1800-talet.
 Krokstad 31 utgörs av en långhög cirka 15 x 8 
meter stor och 0,5 meter hög, illustration 7. Be-
skrivning ur FMIS: Kantränna 0,5 meter bred och 
0,1 meter djup. I mittpartiet är en insjunkning 6 x 3 
meter och intill 0,2 meter djup. Lämningen är ett 
exempel på de gravar som omger Örekilsälven 
och dess odlingslandskap.

Bedömning kulturmiljö 
Kulturmiljön utgörs främst av själva bäckravi-
nen med dess bäckflöden i botten. Landskapet 
har historiskt främst brukats som ängs- och be-
tesmark. Den äldre landsvägen med en kvarva-
rande del av en gärdesgård samt den gamla eken 
är historieskapande objekt av betydelse i miljön, 
se hänsynspunkt illustration 7. Vägens sträckning 
ändras under 1880-talet.

Illustration 7. Utredningsområde Borgen med hänsynsobjekt markerat, för stenhägnad med äldre ek som växer i denna.



17

Illustration 8. Utredningsområde Borgen. Den äldre landsvägen med en låg stenhägnad i söder. I hägnaden växer en äldre ek. 
Hägnaden innehåller sten med borrhål vilken indikerar en relativt ugn ålder medan eken indikerar motsatsen. Vägen kan hänföras 
till kartor från 1700-talet men har troligen en betydligt högre ålder. Foto mot sydväst.
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Område S och N Ängarna
Området är beläget väster om Töftedalsån och ge-
nomrinns av två mindre bäckflöden, illustration 9. 
Det ligger inom område av riksintresse för kultur-
miljövård, Töftedal-Gesäter. Bäckravinerna är här 
mycket skarpt utskurna på den västra sidan av vä-
gen. En av stentrummorna var relativt välhållen, 
illustration 10. Landskapet inom utredningsområ-
det präglas av ängsmark. Vägen har lagts om till 
nuvarande sträckning under 1880-talet. Norr om 
området finns en torpgrund, utmärkt som hän-
synsobjekt på illustration 9.

Illustration 9. Utredningsområde för S och N Ängarna i söder respektive Kolsäter i norr. Strax norr om området Ängarna finns en 
lämningar från en historisk husgrund. Den är registrerad av Gesäters hembygdsförening som ”Bullingen”. Inom utredningsområde 
Kolsäter regsistredaes en färdväg  i form av en hålväg samt vadstenar i bäcken. Strax utanför området men med en eventuell kopp-
ling till vägen registrerades också ett stenbrott samt en grop. Söder om utredningsområdet finns två kulturhistoriska lämningar, en 
minnessten och en fyndplats för fynd av stenyxor.

Bedömning kulturmiljö
Kulturmiljön utgörs främst av själva bäckravi-
nen med dess bäckflöden i botten. Landskapet 
har historiskt främst brukats som ängs-/betes-
mark. Vägens nuvarande sträckning är från 
1880-talet.
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Illustration 10. Utredningsområde för N Ängarna där en hög vägbank passerar bäckravinen. Stentrumman är vällagd och kan med 
fördel rekonstrueras i den synliga delen efter utförda åtgärder. Foto mot nordväst.
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Område Kolsäter
Området är beläget väster om Töftedalsån och 
genomrinns av ett relativt kraftigt bäckflöde, il-
lustration 9, sid 18. Bäcken rinner i botten av ett 
böljande landskap med mer rundade former och 
inte lika djupa dalar som i övriga delområden. 
Det ligger inom område av riksintresse för kul-
turmiljövård, Töftedal-Gesäter. Landskapet inom 
området, delvis gränsande till utmark, har inte 
noterats som ekonomiskt intressant på de äldre 
kartorna. På 1800-talet har det markerats som 
ängsmark. Landsvägen har fram till 1800-talet 
haft en sträckning väster om byn. Under senare 
delen av 1800-talet ändras vägens sträckning till 
öster om byn, troligen sker detta i samband med 
vägomläggningen på 1880-talet.
 Inom området registrerades en fornlämning i 
form av en färdväg. Den utgörs av ett parti i bäck-
fåran av större stenar med tre flata hällar överst, 
illustration 11. Söder om bäcken tar en vägsträck-
ning vid som i delar har karaktär av hålväg, il-
lustration 12. Vägen finns belagd på äldre histo-
riska kartor under 1700-talet fram till mitten av 
1800-talet. Landsvägen lades om till nuvarande 
sträckning under 1800-talet, troligen 1880-ta-
let, varför vägen kan anses som övergiven sedan 

Illustration 11. Utredningsområde Kolsäter. I bäckfåran har vadstenar, eller möjligen grundstenar för en äldre bro lagts i vattenflö-
det. Stenarna utgör en del i en äldre vägsträckning som kan följas tillbaka till kartor från 1700-talet. Stenarna och en del av vägen 
som kan beskrivas som en hålväg har registrerats som en färdväg. Foto mot nordost.

dess. I anslutning till färdvägen registrerades ett 
stenbrott, som möjligen kan vara knutet till vä-
gen, samt en grop. Den senare var blöt och kan 
ha utgjort ett vattenhål, i så fall kanske även det 
knutet till vägen.
 Gesäter 5 är en minnessten rest på 1950-talet. 
Gesäter 31 är en fyndplats som markerar fynd 
funna inom gården Kolsäters ägor. Fynden ut-
görs av yxor, bland annat en skafthålsyxa, vilket 
indikerar en koppling till tidig uppodling och 
boskapsskötsel.

Bedömning kulturmiljö
Kulturmiljöns främsta uttryck är den äldre 
färdvägen genom odlingslandskapet och över 
bäcken med dess vad-/grundläggningsstenar. I 
det sammanhanget blir även den nya vägen en 
viktig kulturhistorisk hållpunkt i landskapet. 
Vägen har fått sin nuvarande sträckning under 
slutet av 1800-talet. Landskapet har historiskt 
främst brukats som ängs- och betesmark. Delar 
av den gamla byplatsen ingår i miljön men det 
är framförallt utanför området som det finns 
byggnader som minner om den historiska byn, 
illustration  13.
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Illustration 12. Utredningsområde Kolsäter. Färdvägen i det parti där den blir en tydlig hålväg. I bakgrunden kan vadstenarna ses i 
buskaget som växer i bäcken. Foto mot nordost.

Illustration 13. Utredningsområde Kolsäter med äldre byggnader och träd inom den historiska bytomten.
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Hänsyn 
Generellt bör så få ingrepp som möjligt ske i 
det natur- och kulturskapade landskapet. På ett 
övergripande plan är de djupt urskurna bäckra-
vinerna karaktärsskapande och dess form bör 
inte ändras. Även meandrande vattenflöden är 
karaktärskapande och även en del av värdebe-
skrivningarna varför de inte bör rätas eller kant-
förstärkas. 
 Vägens nuvarande utformning tillhör en mo-
dern tid och många av de stentrummor som 
leder vattnet idag är troligen också moderna. 
Dock är några av passagerna äldre. För att för-
stärka den historiska kontinuiteten hos vägen, 
och inte minst broarna, bör en del av stenen 
från äldre trummor behållas i konstruktionen. 
De kan exempelvis användas i respektive öpp-
ning och därmed maskera den plast- eller stål-
trumma som används. De platser där detta är 
speciellt viktigt är N Krokstad samt Kolsäter. På 
dessa platser utgör väghistorien i sig en viktig 

del i platsens kulturmiljö. 
 Inom område Kolsäter har en fornlämning i 
form av en färdväg registrerats. Denna och Krok-
stad 210, en fångstgrop, är skyddade genom KML. 
Skyddet innebär att varken fornlämningen i sig 
eller dess närområde (fornlämningsområde) får 
flyttas, övertäckas eller på annat sätt förvanskas. 
Storleken på fornlämningsområdet bestäms av 
länsstyrelsen, men 30 meter kan anges som en 
generell gräns.

Rekommendation
Kulturlandskapet rekommenderar att utsätt-
ning av hänsynsobjekt sker i samband med att 
anläggningsarbeten inleds. Utsättning bör ske 
gemensamt med en arkeolog och en ansvarig 
platsledare för anläggningsarbetena. Vissa land-
skapsvärden och hur olika åtgärder och utform-
ningar påverkar dessa bör diskuteras i fält för 
att ge en god kvalitet i arbetet med hänsyn till 
skyddade kulturmiljöer och landskap.
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Bilaga 1

Förteckning över kartmaterial
Sammanställd av Anton Larsson

Södra Krokstad
1. Krokstads socken Krogstad nr 1-2, geometrisk avmätning, 1698
Kartan visar prästgårdens ägor. Bäcken är vagt utmärkt, dock saknas den åt väster mot älven 
gående armen. Den dåvarande vägsträckning går tydligt längre åt väst än idag, med en rödfärgad 
grind utmarkerad. Utredningsområdet och omkringliggande området anges (siffran 8) som äng, 
”mager medd tûfwor öfwerwûxen”.

Österut, en bit från bäcken, övergår den öppna ängsmarken till att innehålla vissa träd/buskar, och 
möter där utmarken. Strax åt nordväst om bäckens böjning går den inre inägogränsen vilken av-
gränsar den yttre ängen från de inre ängarna och åkermarken, troligen utmarkerad med stängsel 
då grindar finns markerade både vid landsvägen i väst och i ängsmarken åt nordost.

2. Rågångsåtgärd, ägoutbyte, 1841  (14-KRO-120)
Rågångsåtgärd på Krokstad Prästgårds ägor. Markslag är ej utmärkta på denna karta. Bäckens 
samtliga tre armar är nu utmarkerade, dock i annorlunda form än i modern tid. Den dåvarande 
vägsträckningen går liksom år 1698 tydligt längre västerut än idag, nu verkar den tidigare grinden 
snarare vara en bro då bäcken går under denna. Området norr om bäckens trearmade förgrening 
anges som ”Rönnlyckan”, åt sydväst (inom området för fångstgropen) ”Björklyckan”, samt åt nord-
ost ”Österängarna”.

3. Övrigt, 1853 (14-KRO-142)
Kartan utgör en ”uträknings beskrifning” av Krokstad Prästgårds ägor. Kartan liknar i mångt och 
mycket 1841 års karta, med samma ungefärliga utseende på den trearmade bäckfåran och på den 
i väster liggande landsvägen med tillhörande bro. Denna gång är markslagen utmarkerade, och 
visar att utredningsområdet i sydost och sydväst möts av uppodlad åkermark, varav den i sydost 
är mer oregelbundet formad utifrån terrängen och den i sydväst i huvudsak består av långsmala, 
rektangulära åkertegar. Den tidigare gränsen norrut mellan yttre och inre ängsmark är nu utbytt 
mot ett antal åkrar belägna tätt kring kyrkan. Bäcken är numrerad med siffran 8, vilket tillsam-
mans med majoriteten av det övriga utredningsområdet anges vara ängsmark med namnet ”Äng-
dahlarne”.

4. Ekonomiska kartan, 1937-1938 (Krokstad J131-78NV)
På den ekonomiska kartan från 1937-1938 visas hela utredningsområdet. Den vägsträckning som 
syns på 1800-talets och 1600-talets kartor består nu endast av en kort sträcka i norr och en indi-
kation i åkermarken i syd. Bron tycks borttagen. Istället har landsvägen nu flyttats österut, in på 
utredningsområdet och till dess nuvarande läge. Ingen bro finns, utan en uppbyggd vägbank. 
Utredningsområdet består nu till större delen av obrukad mark, och möjligen har åkrarna retirerat 
något.



Norra Krokstad
1. Krokstads socken Krogstad nr 1-2, geometrisk avmätning, 1698 
Kartan visar prästgårdens ägor. Utredningsområdets södra halva finns utritad, medan norra halv-
an tillhör Restad Sörgård. Landsvägen genomkorsar området, och passagen över bäcken är utmar-
kerad med en tydlig, rödfärgad bro. Området kring bron utgörs av prästgårdens utmark, vilken i 
huvudsak ligger österut i hemmanet, är numrerad med siffran 10, och har ett antal trädschabloner 
utplacerade. En bit söderut, vid nästa bäck, går ytterligare en rödmarkerad bro genom utmarken.

Väster om vägen går gårdens inägogräns,  troligen utmarkerad med stängsel, i norr-sydlig rikt-
ning. Väster om denna utgörs utredningsområdet ner till älven av äng, vilken liksom ängen i 
Södra Krokstad är numrerad med siffran 8 och därmed är ”mager medd tûfwor öfwerwûxen”.

2. Krokstads socken Restad nr 1-3, storskifte på inägor, 1796 
Storskifte på Restad Sörgårds ägor. Utredningsområdets norra halva finns utritad, medan södra 
halvan tillhör Krokstad Prästgård. Landsvägen passerar genom området, och passagen över bäcken 
är utmarkerad med en tydlig, beigefärgad bro. Området omedelbart omkring vägen, med en smal 
glipa mellan det och bron, är ljusfärgat och tydligt inhägnat med stängsel. Detta inhägnade område 
kring landsvägen fortsätter hela vägen ut till gårdsbebyggelsen i nordost, och representerar en 
tydlig avskillning från den omkringliggande inägomarken. Strax norr om bron viker en mindre väg 
av åt öst, vilken sträcker sig till hemmanet Siwertorps ägor. Ängsmarken nordost om bron är mar-
kerad med siffran 27, vars namn är något otydligt, men troligtvis står det ”af Ångärdet”. Ängsmar-
ken nordväst om bron, i den del av utredningsområdet som går ner mot älven, tillhör även den en 
annan sektion av benämningen ”af Ångärdet”. I sluttningen mot älven utgörs utredningsområdets 
nordligaste flik troligtvis av sandig backe eller dylikt markslag, snarare än äng. 

3. Rågångsåtgärd, ägoutbyte, 1841 (14-KRO-120)
Rågångsåtgärd på Krokstad Prästgårds ägor, vilket inkluderar utredningsområdets södra halva. 
Markslag är ej utmärkta på denna karta. Den mindre vägen i väst-östlig riktning norr om bäcken 
har nu tillkommit, och möter landsvägen strax norr om den liksom 1698 utmarkerade bron. Områ-
det mellan utredningsområdets bro och den åt söder liggande andra bron anges som ”Brobacken”, 
platsens moderna namn. Bäckens västligaste punkt är utmarkerad som ”N:o 1”, vilken i kartans 
tillhörande handlingar anges som en rågångspunkt, från vilken ”efter bäckens krökningar” hem-
manets gräns mot Restad Sörgård går österut, till ”N:o 2”, belägen vid ytterligare en bäckkrökning 
utanför utredningsområdet. En utsuddad fläck i mitten av Brobacken utgör möjligtvis ett torp eller 
en backstuga.

4. Övrigt, 1853 (14-KRO-142)
Kartan utgör en ”uträknings beskrifning” av Krokstad Prästgårds ägor, vilket inkluderar utrednings-
områdets södra halva. Kartan liknar i mångt och mycket 1841 års karta, med samma ungefärliga utse-
ende på den i öst-västlig riktning gående bäcken, landsvägen och dess tillhörande bro. Denna gång 
är markslagen utmarkerade. Det som 1698 var äng, utredningsområdets del väster om landsvägen, 
är nu åkermark markerad med siffrorna 1 och 2. Denna delar benämningen ”Norra Långdands Val-
len” med det mot älven sluttande partiet längre åt sydväst (siffran 14), och sägs vars ”nyodling”. Detta 
inkluderar all mark väster om landsvägen, medan området strax väster om denna väg år 1698 var 
utmark, avdelad från ängen med en nu försvunnen hägnad. Området öster om landsvägen, tidigare 
utmark, är nu numrerad med siffran 32 och beskrivs som ”Torpet Brobacken åker och äng m. m.” Det 
som på 1841 års karta var en utsuddad fläck är nu en tydlig husschablon, vilken troligen utmarkerar 
torpet Brobacken.



5. Åbodelning, 1854 (14-KRO-149)
Karta över parti av Restad Sörgårds ägor, inklusive utredningsområdets norra halva. Vägsträck-
ningen, bron osv. liknar mer eller mindre helt 1796 års storskifteskarta, utöver att den mestadels 
saknar den tidigares färgskala. Möjligen är den en avritning av denna tidigare karta.

6. Laga skifte, ägoutbyte, 1864 (14-KRO-231)
Karta över Restad Sörgårds ägor och Sifvertorps utmark. Landsvägen och bron förblir på sitt 
tidigare läge, men en storskalig odlingsexpansion har nu inträffat, och även om ängen förblir 
densamma inom majoriteten av utredningsområdet har nu åkermarken i nordväst rört sig allt 
närmare. Ängen, markerad nordväst om vägen med siffran 86, kallas nu ”äng wid bäcken”, och den 
nya åkern (siffran 85) kallas ”Kummelåkerns Nedre ända”. 

I utredningsområdets västra del upptas en stor del av det strandnära partiet av en brunmarkerad 
samfällighet, vilken beskrivs på s. 143 i de tillhörande handlingarna: ”2:o Utlägges en Byk- eller 
Lakplan i gränshörnet emellan Elfen och bäcken emellan Åseröds och Prestgårdens ägor, efter 
andvisning och wäg dit från Landswägen i närheten af bron beräknad till 10 fots bredd.” En kort 
och smal vägsträcka sammanknyter samfälligheten med landsvägen.

7. Hemmansklyvning, 1884 (14-KRO-257)
Hemmansklyvning på Restad Sörgårds ägor, vilket som tidigare inkluderar utredningsområdets 
norra halva. Inga tydliga förändringar från 1864 års laga skifte, dock är samfälligheten inte längre 
tydligt utmärkt, men däremot vägen som leder till denna.

8. Krokstads socken Restad nr 1-3, nytt skifte, 1920
Utgörs enbart av handlingar från ett mindre sentida skifte på Restad Sörgård, i vilken obefintliga 
kartor hänvisas till. Följande text benämner den 1864 beslutade samfälligheten (s. 8): ”c) båt- tvätt 
och vattningsplan vid Örekilsälven med väg därtill, tre /3/ meter bred allt till läge och gränser som 
kartan närmare utvisar”. Denna samfällighet undantogs, liksom delar av Örekilsälven och den 
allmänna landsvägen, från skiftet ”för allmänt begagnande”.
 
9. Ekonomiska kartan, 1937-1938 (Krokstad J131-78NV)
På den ekonomiska kartan från 1937-1938 visas för första gången hela utredningsområdet på en 
och samma kartbild. Den tidigare bron tycks nu ha bytts ut mot en vägbank, den tidigare samfäl-
ligheten vid älven finns fortfarande utmarkerad men ingen väg sträcker sig till den, torpet Bro-
backen finns kvar söderut. Mindre delar av det som tidigare var åker i sydost och sydväst tycks 
nu ha rationaliserats bort, men överlag är landskapsbilden söderut relativt lik den på mitten av 
1800-talet.

Borgen 
 
1. Krokstads socken Borgen nr 1-2, geometrisk avmätning, 1727  
Utredningsområdet är svårt att definiera, men ligger inom en av stängsel avhägnad ängsmark 
öster om den äldre vägen. Denna är numrerad med siffran ”6”, vars beskrivning är svårtläst. Tyda 
går dock att det är en ängshage, bestående av ”tufig mager och måsslûpin hårdvall”. Området 
vägen löper igenom är utmark, och hägnaden följer vägen längs den ett litet avstånd till öster, med 
utmark emellan. 
 
2. Krokstads socken Borgen nr 1-2, storskifte på inägor, 1796 
På denna karta är det lättare att definiera gränserna. Utredningsområdet består även nu av ängs-



mark. Många av hägnaderna norrut har förändrats. Ängen, numrerad med 77 och 80, benämns nu 
som ”Utängen”. Utmarken kring vägen är nu tagen i besittning, och väster om vägen utgörs den 
av markstycken avsatta åt svindrift, hästhage, osv. Hägnaden längs vägen mot utredningsområdet 
går nu aningen närmare vägen, och verkar bestå av ett trästängsel. 
 
3. Krokstads socken Borgen nr 1-2, laga skifte, 1831  
Inga större variationer från 1796 års karta. Utredningsområdet är numrerat med siffror som ex. 
69, 70, 71 och 36. Samtliga benämner endast ”ängsmarck”, i olika proportioner. Hagarna väster om 
vägen tycks nu vara övergivna, och hägnaden flyttad närmare vägen. 
 
4. Kynefjäll J112-51-9, häradsekonomiska kartan, 1890-1897  
Utredningsområdet syns vagt, i blek färg, i den häradsekonomiska kartans yttre kant. Vägdrag-
ningen tycks identisk med 1831 års karta. 
 
5. Ekonomiska kartan, 1938 (Sanne J131-84NV) 
Området utgörs av betesmark. Landsvägen i sin nuvarande sträckning, den äldre vägen markerad 
som ”sämre körväg”.

Gesäter Ängarna
1. Gesäters socken Kolsäter nr 1-3, storskifte på inägor, 1782 
År 1782 utgör utredningsområdet ängsmark, inom inägorna, undantaget den idag ekbevuxna 
bergsknallen i nordost (med torplämning). Åkermark finns i öst, nordost och sydost, liksom idag, 
men inte åt nordväst. Bäckarna är inte utmarkerade, men kan skönjas genom att dess fåror är 
djupare grönfärgade än omkringliggande ängsmark. Inga tecken på bebyggelse på bergsknallen. 
Inga individuella beskrivningar finns av ängsmarkerna. Inga indikationer på att vägen passerar 
området. 
 
2. Laga skifte, 1841 (15-GET-11) 
Inga större skillnader inom utredningsområdet sedan 1782, utöver expansion av åkerarealen i den 
omedelbara närheten, och att ängsmarken nu är individuellt numrerad. Området mellan bäcken i 
nordost och bergsknallen med ekarna har nu fått en liten, långsmal åkerremsa, och även sydväst-
väst om området har åkermark tillkommit. Ängsmarken, numrerad med exempelvis siffrorna 542, 
543 och 544, benämns som ”ängbacke”. Återigen inga spår av bebyggelse eller vägsträckningar. 
 
3. Kynefjäll J112-51-9, häradsekonomiska kartan, 1890-1897  
Utredningsområdet består i huvdsak av ängsmark på den häradsekonomiska kartan, vilken an-
gränsar till ett mindre område åkermark i nordväst. Fortfarande inga spår av bebyggelse - nu går 
dock vägen i sin moderna sträckning, förbi/genom utredningsområdet. 
 

Gesäter Kolsäter 
 
1. Gesäters socken Kolsäter nr 1-3, storskifte på inägor, 1782. 
Strax söder om utredningsområdet ligger den stora byn Kolsäter, år 1782 bestående av minst 18 
byggnader, på ömse sidor om en central bergsknalle. Området mellan byggnaderna, och norrut, är 
ej inritat - det är inte heller inritat på den tillhörande kartan för utmarken. Dock är en kort väg-
sträckning i byns sydvästra del längs bergknallen inritad, vilken norrut övergår i en small sträng 
av ängsmark som sträcker sig norrut mot bäcken. Denna ”sträng” överensstämmer relativt väl 



med sträckningen på den registrerade färdvägen, och är österut - mot det vita, ej inritade området 
- avhägnad med stängsel. Längre öster om byn går två vägar norr över bäcken. 
 
2. Gesäters socken Kolsäter nr 1-3, storskifte på skog/skogsmark, 1791 
Detta något senare storskifte på skogsmarken visar området norr om byn Kolsäter. Från byn, vil-
ken är schablonmässigt inritad, går en väg norrut mot skogsmarken. Hur denna möter byn är inte 
inritat, dock märks det tydligt att den slingrar sig något åt sydväst, och på ingen punkt möter den 
de ovan nämnda vägarna som är inritade öst om byn, vilka går relativt parallellt med två hägnader. 
 
3. Laga skifte, 1841 (15-GET-11) 
Det laga skiftet visar för första gången klart och tydligt utredningsområdet, vilket utöver väg-
sträckningen består av ängsmark. Bäcken är ej inmarkerad. Området är, undantaget den åt väster 
gående bäckdalen, omringat till större delen av åkermark. En liten byggnad syns strax åt norr, 
möjligen ett torp eller backstuga. Vägens sträckning går klart och tydligt väster om bergsknallen 
på vilken den då ännu inte utskiftade byn var belägen. 
 
4. Kynefjäll J112-51-9, häradsekonomiska kartan, 1890-1897  
Utredningsområdet består av ängsmark på den häradsekonomiska kartan, eller åtminstone ej od-
lad mark. Byn Kolsäter har nu blivit utskiftad, och vägen norrut går nu öster om byns bergsknalle, 
till skillnad från 1841.
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Kulturmiljöutredning - del av väg 928
Trafikverket planerar stabiliseringsåtgärder vid sex platser 
där väg 928 passerar mindre vattendrag. Inför arbetena har 
denna kulturmiljöutredning genomförts. Utredningsom-
rådena utgörs av bäckspassager under vägen. De ingår i 
riksintresse för kulturmiljövård, kommunala kulturmiljöer 
och/eller landskapsbildskydd. Områdena är tydliga repre-
sentanter för det kuperade och meandrande älv- och bäck-
ravinslandskapet längs Örekilsälven. Just bäckravinerna 
har ofta använts som ängs- eller betesmarker under histo-
risk tid, så är fallet än idag. Vägsträckningen kan i delar be-
läggas till 1700-tal eller äldre i den södra delen. I den norra 
delen är vägen troligen från slutet av 1800-talet. 

www.kulturland.se
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