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UTREDNINGENS BAKGRUND 

Inledning 

På uppdrag av Marks kommun har Älvsborgs läns museiförening under 
tiden november 1977 - januari 1978 samt juni - augusti 1980 genom
fört en kulturhistorisk invente ring av den äldre vägförbindelsen, som 
korsar kommunen i nord-sydlig riktning, och som i folkmun går under 
benämningen "Viskastigen". Denna som finns omnämnd i förarbetet till 
den fysiska riksplaneringen, har a v politiker och tjänstemän inom kommu
nen bedömts vara av sådant intresse att en kartläggning av densamma 
borde genomföras. Avsikten hä rvid lag har varit ~tt kunna beakta väg
sträckningen dels i den kommunala planeringen samt dels att om möj
ligt bitvis "återanvända" den. Inventeringen ingår som ett led i arbe
tet med den fysiska riksplaneringen och kommunens områdes- och över
siktliga planeri'ng samt i en satsning från kommunens sida att öppna 
kulturlandskapet för rekreation och friluftsliv. Den är också ett led i 
länsmuseistiftelsens arbete att få fram ett aktuel It och ful I gott underlag 
för länsmuseets antikvariska och pedagogiska verksamhet. Arbetet har 
bekostats av Marks kommun. 

Inventeringens huvudsyfte har va ri t att försöka fastställa den äldsta 
vägförbindelsen ut med Viskan, som fö rband Varberg med det inre av 
Västergöt I and. Detta gör att inventeringen får betraktas som ett komp-
1 e ment till den basforskning som fornminnesinventering, byggnadsinven
tering och andra materialsamlande projekt utgör. 

Arbetet har omfattat markrekognosering av tänkbara vägsträckningsal
ternativ, inventering av i närheten av vägen befintliga kulturhistoris
ka objekt och mi I jöer, som antingen kan betraktas som värdefulla för 
kartläggningen av vägsträckningen eller som kan betraktas som värde
fulla för kommunens lokalhistoria. Arbetet har vidare inneburit förfråg
ningar bland ortsbefolkningen och hembygdsföreningarna i kommunen 
samt genomgång av naturvårdsplan, byggnadsinventeringar, fornminnes
inventeringen, arkiv och litteratur. 

De utmed vägsträckningen redovisade objekten har valts ut enbart som 
illustrationer till vägen och det historiska förloppet och är inte att be
trakta som en värdering av deras kulturhistoriska betydelse. (De gör 
heller inte anspråk på att på något sätt vara fullständiga.) 

Det som styrt utredninge ns karaktär har varit ett beslut från Projekt
ledningsgruppen för översyn av generalplan, Marks kommun, från 
17/3 1977; 11 

••• att utredningen inte enbart omfattar en lägesbestäm
ning, utan också en studie av kulturhistoriska miljöer och samband. 11 

Vidare ombads museiföreningen senare att lämna ev. förslag på en 
framtida användning och åtgärder förknippade med detta. 

Il 



Il I 

Utredningen som primclrt omfattar en lägesbestämning med beskrivning 
av intilliggande kulturhistoriska företeelser, som kon vara av intresse 
för vordogsmclnniskon, hor med andra ord tagit fasta på en sentida an
vändning genom detta. Detta ör också anledningen till att visso de
lar av naturvårdsplonen för Älvsborgs lön (naturvård och friluftsliv) 
hor tagits med. Htlr kon mon stiga att rapporten ansluter till den öld
re tradition som kopplingen mellan naturvård och kulturminnesvård ut
gör bl. o. inom hembygdsrörelsen i Sverige. 

En lägesbestämning av Viskostigen - ett begrepp att hänföra till me
deltiden, går inte att göra strikt vetenskapligt om mon med lögesbe
stämning menar: 11 

- här gick det en väg på mecleltiden". Den i ut
redningen föreslagna sträckningen av Viskostigen erbjuder dock så 
många tillföllen till att läro könno traktens lokalhistoria och sköna 
naturupplevelser att mon hoppas att ev. efterföljande 11 sti.gfinnore 11

, 

lokalhistoriker och kommunala beslutsfattare kon förbise att den ve
tenskapliga bevisföreningen är mycket hårt drogen. 

Vänersborg i september 1980. 

Krister Ekblad 

Lars Johansson 

Förf. tackar alla intresserade och lokalhistoriker som välvilligt stöllt 
upp som informatörer, vägvisare m.m. Tyvärr har allt stoff inte kun
nat få plats i en rapport av denna karaktären. 

Denno utredning, 11 Viskostigen 11 kon i viss mån betecknas som ett _ 
"pilotprojekt". Till sin koroktör skiljer den sig från de kulturhistoris
ka utredningar som länsmuseet tidigare utfört. Det finns dörför stikerli
gen anledning till invändningar gentemot arbetets upplöggning, redo
visning och genomförande. 

Det är emellertid länsmuseets förhoppning att utredningen både skall 
kunna vara ett användbart medel i den kommande planeringen och 
nyttjas i olika pedagogiska sammanhang och därigenom bidra till att 
göra det förfl utno levande för invånarna i kommunen. 

Vänersborg i april 1981 

~ 
Henrik Ahnlund 
landsontikvarie/länsm seichef 
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lnventeringsområdets sträckning genom Marks kommun . 

Byggnadsinventerat område hittills inom Marks kommun. 

Naturvördsobjekt enl. naturvårdsplan (Natur i Älvsborgs 
lcin. Inventering och handlingsprogram för allmän natur
vård (1976). ) Ses .· 14. 
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lnventeringsområdets sträckning genom lv\arks kommun . 

Gräns för ekonomiskt kortblad 1 - 16, pö vilket den 
föreslagna vägsträckningen är inprickad. S. 55 ff. 

På de ekonomiska kortbladen redovisas objekt som ut
vcirderats i Kulturhistorisk utredning 12,., omfattande 
byggnadsinventering av Häggåns dalgång medG,rx:h 
de kulturhistoriskt intressanta objekten för föreliggande 
utredning med@. Fornlämningsregistrets nummer 
redovisas ej. 
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karta c 

lnventerffitgsområdets sträckning genom Marks kommun • 

Äldre kartmaterial som omfattar del av kommunen. 

Se bilaga 111 sid. 104. 
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LANDSKAP OCH KULTURHISTORIA 

Kulturlandskapet är en produkt av samspelet mellan människans kultur
ella utveckling under årtusenden och landskapets naturliga förutsätt
ningar som kulturell nisch för människan. 

Människans vistelse i landskapet har avsatt spår, lämningar och anlägg
ningar som fillsammans bildar ett mönster innehållande det kulturhisto
riska förloppet. Konkret kan detta ta sig uttryck i övergivna anläggning
ar och odlingsmarker (fossi It kulturlandskap) el ler i nya el ler förändrade 
kulturlandskapsformer, dels på samma områden som de gamla, dels på nya 
arealer. Förståelsen av denna process utgör ett av de viktigaste målen 
för kulturhistorisk forskning. 

Under processefls gång försvinner alltid en del av de äldre elementen, 
antingen genom direkt förstörelse eller genom att de överlagras av nya · 
kulturelement el ler naturlandskapsutvecklingen. De kulturella element_ 
som ovan nämnts som 11spår 11 är för övrigt inte al I tid _ synliga utan kan 
vara av rent kemisk e I ler fys ika I ist art. Ti 11 denna grupp hör de modi
fieringar och förändringar som människans bruk av landskapet orsakar -
t.ex. fyndackumulationer på primitiv'a boplatser - kan lätt överlagras 
och bli svåra att identifiera. Anläggningar som förhistoriska gravar, 
kyrkor, borganläggningar m.fl., kan däremot vara väl synliga för all 
framtid. Varje stadium i utvecklingen innehåller alltså förutom egna 
formelement också en växlande del iakttagbara lämningar från äldre sta
dier. Det ligger i sakens natur att de ä ld~e i regel är färre och mer 
svåridentifierbara. 

Varje kulturellt utvecklingsstadium motsvaras av ett specifikt kulturland
skap, som innehåller både samtida och äldre kulturelement. Tolkningen 
av landskapet är däremot beroende av betraktarens förutsättningar. Des
sa kan både beträffande kultur- och naturlandskapet gälla dels hans 
kunskaper och dels hans värderingar. Värderingarna kan avse t.ex. 
rent estetiska synpunkter på landskapsbilden eller exploatörsintressen 
av skilda slag, vilka senare ofta står emot bevarandeintressena. I be
varandeintresset ligger därför en utökad information· och ,kunskap om 
landskapets innehå 11. Ur kulturhistorisk synpunkt vinner man en ökad 
kunskap genom dokumentation, dvs. inventeringar och undersökningar. 
Det är det -på fakta grundade kulturlandskapsbegreppet som ur kultur
historisk synpunkt måste vara vägledande vid planering för landskapets 
bevarande. Miljöer och kulturella formelement måste bedömas med ut
gångspunkt fråh deras förmåga att belysa det kulturella förloppet. 
Andra synpunkter, framförallt sociala och estetiska, som kan läggas 
på landskapsbilden vid planeringen, sammanfaller ofta med det som är 
av betydelse i kulturhistoriskt avseende. Detta gäller framför allt mil
jöer från historisk tid. 



se ordlista 
sid. 97 

neolitiska 

sid. 8 

Det är mot denna bakgrund av de kulturhistoriska synpunkterna på kul
turlandskapet man måste betrakta detta arbete, vilket infogat i ett större 
sammanhang kan bidraga till att öka förståelsen för kulturlandskapets ut
vecklingsprocess. Enstaka kulturelement som den här studerade vägsträck
ningen är i sig, av mindre intresse. 

Olika former av kulturlandskap 

Människans förhållande till landskapet kan indelas i tre stora produk
tionsstadier, som ger upphov ti 11 olika typer av kulturlandskap. De är 
fångstmiljöns landskap, det agrara landskapet och det urbana och in
dustialiserade landskapet, vilket senare i tid och rum ännu är jämförelse
vis begränsat men i gengäld starkt präglar miljön. 

Ur kulturhistorisk synvinkel åtskiljs dessa tre stadier av vad som något 
oegentligt kan kallas två "revolutioner" - den neolitiska och den indu
striella. Bakom detta ordval ligger medvetandet om dessa förändringars 
stora miljömässiga och ekonomiska betydelse. Den neolitiska revolution
en innebär i själva verket en utveckling genom årtusenden. Industriali
seringen är i stort sett ett resultat av utvecklingen under de två senaste 
århundradena. De äldreurbana och merkantila miljöerna var små och 
begränsade. 

Det är ofta mer en fråga om en gradskillnad än om en artskillnad mellan 
de tre stora kulturstadiernas andel i kulturmiljöerna och kulturlandskapen. 
Det har visat sig att stenålderns fångstmi I jöer tidigt kan ha inslag av 
agrar karaktär. De agrara näringarna hade också länge behov av kom
plettering med fångst. Andra kompletteringar är inslag av industriel I ka
raktär. 

Ekonomin i en ren fångstmiljö kännetecknas av ett stort beroende av 
naturmiljön. Människan kan inte påverka miljöns avkastning utan endast 
genom olika metoder öka uttaget ur biomassan. Härigenom kan flora och 
framförallt fauna påverkas. Rena fångstmiljöer kan i vårt land endast 
studeras i arkeologiska sammanhang. Miljöerna är fattiga på syn I inga 
anläggningar. Omfattande kulturspår kan dock finnas i och under den 
nuvarande markytan - främst i form av stenå ldersboplatser och lösfynd. 
Genom att fångstku !turerna i stort sett endast utnyttjar de biologiska 
miljöfaktorerna, och genom bristen på anläggningar erbjuder fångstmHjöri 
ur kulturhistorisk dokumentationssynpunkt speciella problem. 

Den agrara miljön kardktäriseras av ett mer eller mindre intensivt ut
nyttjande av ytskicktet av de lösa jordarterna för produktionen. Häri
genom präglas landskapet under kulturutvecklingens gång av olika bruk
ningsformer. Även mer extensivt utnyttjade utmarker bidrar till präg-
1 ingen av kulturlandskapet, främst genom slåtter, bete och skogsbruk; 

5 
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tidigare aven genom svedjebruk. Påverkan på floran ar mer eller mindre 
permanent. Dcirigenom påverkas också faunan. Även de rent geografiska 
grundfaktorer påverkas i den agrara miljön framför allt genom uppodling
ens och droneringens förondring av landskapets hydrografiska system. 
Jordlagren påverkas också fysikaliskt och kemiskt - sarskilt av det mo
derna jordbruket. De topografiska landskaps formerna ar dock i stort sett 
föga påverkade . 

I agrarlandskapet ingår också an laggn i ngar av olika ålder, amnade ti Il 
olika andamål. Från aldsta tider kvarstår fasta fornlamningar, t.ex. 
rester av hus, hagnader och åkrar samt det stora beståndet av förhisto
riska gravar. Dessa gravar och gravfält utgör de fromsta bebyggelsein
dikerande faktorerna för det förhistoriska agrarlandskapet, mest beroende 
på avsaknaden av själva bebyggelseenheterna i dagens forskningsläge. 
Från senare tid.marks främst agrar bebyggelse, som också visar sociala 
skiktningar - från herrgårdar och slott ti Il torp och backstugor. 

I kulturlandskapet ingår också element som inte alltid är synliga i ter
rongen. Har marks framför allt de administrativa och rumsliga systemen, 
såsom by- och hemmansgränser, skiftesformer, tomtsystem etc, samt de 
större organisationsenheterna såsom socknar med kyrkor och gamla socken
centra. I agrarlandskapet ingår också kommunikationsleder, fromst aldre 
vägar, som ofta har en karaktäristisk anknytning ti Il natur- och bruk
ningsformer. 

Agrarlandskapet erbjuder således ett mycket rikt och komplicerat rdlt 
för kulturhistorisk dokumentation. Denna bör givetvis i princip omfatta 
landskapstyperns hela utvecklingstid, dvs både övergivna och annu bru
kade element. 

I det industriella och urbana samhallet är den naturliga miljön än stark
are proglad av manniskans ncirvaro. Även de grundlaggande geografiska 
faktorerna påverkas här i stor utsträckning genom uttag · ur och omform
ning av marken. Ex. på denna verksamhet är täkter, vägbyggen, tcit
orter och industrier, reglering av vattendrag m .m. 

Exploatering medför ofta negativa verkningar för biosfären. Det är där
för förståeligt att de mera tekniskt betonade sidorna av det moderna in
dustrilandskapet blir föremål för negativa värderingar. Även dessa land
skapstyper är dock kulturlandskap och måste ur kulturhistorisk källsyn
punkt betraktas som sådana. För de äldre urbana och tidigt industriella 
miljöerna är de bebyggelsehistoriska och miljömässiga vörderingarna all
mänt accepterade. Genom den' nutida snabba omvandlingen är det dock 
av vikt, att sådana värderingar även läggs på förhållandevis sena indu
stri- och tatortsmiljöer. De svårlösta dokumentations- och bevarandefråg
orna för dessa kulturlandskapsmi ljöer har också uppmärksammats mer och 
mer på senare år. ~· 
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Arkeologisk dokumentation omfattar det totala beståndet av lagskyddade 
fornminnen och miljöer i anslutning till dessa. Den etnologiska doku
mentationen får som förstahandsuppgift bebyggelsen. Den kulturgeogra
fiska behandlar brukningsformer och rumsliga system. 

Detta gör att dokumentationsprocessen i sin helhet innehåller minst tre 
delar. De styrs av olika forskningstraditioner och kan därför vara svåra 
att koordinera och nyttja som planeringsunderlag. Detta problem har 
bl .a. uppmärksammats genom de pågående byggnadsinventeringarna, där 
skydd för kulturhsitoriskt intressanta byggnader ofta kombineras med skydd 
för fornlämningsmiljöer. Detta sker, trots att den kulturgeografiska ana
lysen av landskapet oftast saknas, och den generella överblicken över 
kulturlandskapet alltså inte finns. Detta försvårar kommunens planering, 
och står i skarp kontrast till huvudsyftet med forskningen - nämligen att 
klargöra den process kulturlandskapet genomgår under olika kulturella ut
vecklingsstadier. 

Kulturlandskapets element i historisk expose. 

Det av människan påverkade landskapet har existerat i sydvästra Sverige 
- vad man vet idag - ca 10 .000 år. Dessförinnan täcktes Skandinavien 
av inlandsis, en i en rad av nedisningar som också utplånade alla spår 
av ev. tidigare mänsklig verksamhet. 

Denna tidsperiod av mänsklig påverkan av landskapet indelas av dagens 
forskare i två stora epoker, den förhistoriska och den historiska. Den 
marginella skillnaden är att man idag saknar skriftlig dokumentation från 
den förhistoriska tiden. Denna uppdelning mel Ian forskningsdiciplin
erna arkeologi och historia är en kraftig förenkling. Övergången mel Ian 
förhistorisk och historisk tid är egentligen ett mellanspel som inte låter 
sig tolkas med traditionella arkeologiska, historiska metoder. Sanningen 
är närmast att de arkeologiska fynden som är bebyggelseindikerande -
nämligen gravarna, försvinner i och med kristnandet, varför grunden för 
tolkning av en förhistorisk bebyggelse, i avsaknad av boplats-, gårds
rester därmed är borta. Det historiska källmaterialet - det skriftliga -
uppenbarar sig först på våra runstenar under 900- och 1000-talet, men 
dessa, inklusive medeltidens mycket sporadiska skriftliga källmaterial, 
gör att en historisk forskning, först kan göras från slutet av 1300-talet 
och framåt. 

Den förhistoriska epoken i Svensk historia sträcker sig mel Ian ca 8000 
före Kristus - ca l 000 efter Kristus. Dessa 9000 år indelas efter ett tra
ditione I It sätt i 4 större epoker nämligen äldre stenålder (mesolitikum), 
yngre stenålder (neolitikum), bronsålder och järnålder. 

Äldre stenålder (ca 8000 - 3000 f.Kr) utgör halva tiden som landskapet 
har varit ti I lgängligt för människan i Sverige. Under denna period cir 
ekonomin baserad på jakt och insamling. 

7. 
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De spår som arkeologerna finner från denna tid är vad som på fack
språket kallas boplatser. Dessa består endast av bearbetat flintmaterial 
samt fossiliserat ben. Man har inga som helst andra rester förutom sten
samlingar som ex. eldhärdar. Så termen boplats är egentligen väl am
bitiös då den står för fyndplats av bearbetad flinta och ev. benrester 
med spår av mänsklig bearbetning. 

Från benresterna får vi ett begrepp om vilka djur man jagat, från pol
lenanal~er får man ett begrepp om hur den aktuella floran var. Från 
flint- och benredskapen får man en uppfattning om vilka redskap som 
användes, men hur man egentligen bodde och hur vardagen var organi
serad vet man egentligen inget om. För att få någon uppfattning htir
vidlag kan man göra jämförelse med befolkningsgrupper, som fortfarande le
ver på samma tekniska nivå (utan a_tt v~ gör jämförelse med andra människor 
på samma teknologiska nivå). Dessa jämförelser (med ex. befolknings
grupper på Eldslandet och i Australien) kan dock enbart ge en grov 
uppfattning om forntidens levnadsförhållanden. 

Några arkeologiska belägg från äldre stenåldern inom Marks kommun 
finns icke, vilket dock ej utesluter att området utnyttjats för jakt och 
insamling. Att man under äldre stenålder har rört sig i"Marks kommun", 
kan man inte idag arkeologiskt belägga, men man får nog hålla för 
troligt att denna del ingick i de större områden som genomströvades på 
jakt efter något ätbart. 

Yngre stenålder (ca 3000 - 1500 f .Kr) inleds med den neolitiska revo
lutionen - dvs introducerandet av jordbruk. Odlingen av spannmål och 
boskapsskötsel innebar att man blev mer bofast jämfört med jakt och 
fångstsamhä I let. 

Detta var en långsam process, där våra sädesslag sakta kom till an
vändning (dock inte rågen som infördes först omkr. Kr.f.) och där man 
började att leva med sina bytesdjur - boskapen. 

De arkeologiska spåren är av samma slag som de från föregående period, 
men redskaps- och benfynden blir mer varierande och nu tillkommer kera
mik i fyndmateria let. Boplatsfynd ur annan bemärkelse än den under äldre 
stenålder är dock mycket sä I lsynta i Sverige. 

Ett samhälle som till stor del baserar sin ekonomi på jordbruk, har krävt 
en annan och fastare social organisation än ett jakt- och fångstsamhälle. 
Detta avspeglar sig bl .a. i nya grovformer - dösar, gånggrifter och 
hällkistor som till sin storlek och till sitt innehåll visar att flera män
niskor varit organiserade vid byggandet och användningen av dem. 

Jordbruk innebär hus hå Ilande med ett ackumulerat ekonomiskt (jordbruks
produkter) överskott. Denna resurs kan förbrukas eller användas till bytes
handel, vilket gör att yngre stenåldern representerar den tid då den 
första handeln kommer till stånd. 
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Att man under yngre stenålder förmodligen rört sig mer på upptrampade 
stigar för bl .a. utbyte av varor, förutom den fortfarande viktiga jakten, 
kan man se i det arkeologiska materialet där bl .a. flinta som kommer 
från en annan plats finns i gravmaterialet el ler gömt som depåer i 
marken, den tidens bankfack. Hur "vägstråken II har gått vet man dock 
ingenting om. Att Viskadalen redan då fungerat som transportled mellan 
kusten och det inre av Västergötland får man hålla för troligt. 

Bronsåldern (ca 1500 - 500 f.Kr.) utgör ur i många hänseenden fort
sättning på yngre stenåldern. Boplatsfynden har mycket svårt att skilja 
ut vilka boplatser som hör till yngre stenålderns senare del och vilka 
som hör ti 11 bronsåldern. Bronsen som sådan har förmodligen mest haft 
sin betydelse som statussymbol, ev. betalningsmedel (jmfr guld idag). 
Att samhällsorganisationen har blivit mer komp I icerad visar gravma
terialet. Samhället blir stratifierat och endast de förmögnaste, mest 
betydelsefulla perosnerna begravs i högar el ler rösen. 

Om yngre stenålderns gravkomplex speglar en reviruppfattning genom 
sitt läge centralt på odlingsbar mark visar bronsålderns gravar förmod
ligen i stället på en religiös uppfattning. Dessa är beträffande rösena 
placerade högt i terrängen med utsikt ti 11 andra höjdpunkter och över 
bygden. Under bronsåldern uppträder även de första bi lddokumenten även 
om man inte kan tyda dem - hällristningarna. 

Hjältorös, röse med brätte från bronsåldern (1500 - 500 f. Kr), 
nr 5, Karta 2 . 

9. 
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Järnåldern {ca 500 f. Kr. - ca 1000 e. Kr .) omfattar en period med ett 
kallare klimat, som kräver bättre hus och ekonomibyggnader till boskapen 
under vintern. Metall börjar anvcindas mer allmänt som redskapsmaterial 
och avlöser förmodligen flintan. Trosförestcillningarna ändras förmodligen 
tillsammans med ett alltmer komplext samhällssystem. Boplatserna har 
arkeologerna en uppfattning om genom fynd på Skandinavisk mark, men . 
genomgående kan sägas att boplatsfynden är mycket få i förhållande 
till det överväldigande antalet gravar. Gravarna blir på detta sätt en 
markering; här omkring har någon bott och verkat, även om boplatsen 
själv clr borta. De vanligaste gravformerna är stensclttningar av olika 
slag, högar och resta stenar, ibland i form av en s.k. domarring. 

Fynd från boplatser och gravmaterial visar inte på ett samhälle med jord
bruk som enda sysselsättning. Specialiseringen inom olika yrken har vci2C:t 
fram och byte av handelsvaror och tjänster får antas ha fått en fastare 
form. Detta och den alltmer komplicerade sociala ordningen i samhället. 
ger upphov ti 11' verksamheter över större landområden och ett kommunika
tionsbehov till lands även om man föredrog sjövägar, för längre sträckor 
och stora bördor. 

Från jclrnålderns senare del finns våra första hcignader och gärdesgårds
system. Åldern på dem är dock mycket svår att fastställa. Uppdelningen 
på större administrativa enheter har dock förmodligen kommit till sent. 
Olof Skötkonung anses vara en 11 rikskonung 11 men troligen var hans 
kungadöme ganska ll:Sst hopfogat. Man skall här komma ihåg att 1300-
och 1400-talets bönder och adelsmän mer personifierade sig med bygden 
och grannbygden än med en avlägsen riksstyrelse. Åtskilliga gånger kom 
därför under 1400-talets unionskrig, bönderna att sluta fred över huvudet 
på danska och svenska kungar och åtskilliga gånger kunde adelsmännen 
byta parti. 

Mede I tiden {ca 1000 e. Kr - 1523) har natur I igtvis förutom arkeologiska 
lcimningar också andra kulturspår som arkeologer bearbetar i form av 
tomtningar, ruiner och kyrkor. Under senare delen av medeltiden kan 
clven fynden jclmföras med skriftligt kcillmaterial som skattelängder etc. 

Det skrift liga källmaterialets karaktär av berättande kä Ila gör att vår 
kunskap (civen om en stor del är arkeologisk) kan fogas samman ti Il his
toriska skeenden eller behandla människan som kulturvarelse ur andra 
perspektiv. 

Förutom enstaka platser finns rester efter medeltidens kulturlandskap 
inte kvar. 

Nyare tid (fr. 1523 - ) innebar att Sverige fick en fastare organisation 
vilket innebar att det skriftliga material kom att öka betydligt i omfång 
från mitten av 1500-talet. 

Ingrepp i handeln innbar att nya handelsvägar öppnades men i stort är 
tiden fram till 1600-talets mitt en fortsättning av det kulturlandskap 
som skapades i mitten av medeltiden. 
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Från mitten av 1600-talet har man en helt annan uppfattning om hur 
landskapet utnyttjades genom att kartor mer allmän t börjar 
att produceras. Enstaka byggnader som inte är kyrkliga eller ti Il hör 

stormännen finns även bevarade. 

Fiön 1700-talet finns alltfler kartor och hus bevarade, vilket tillsam
mans med ett omfångstrikt skriftligt källmaterial ger en god bild av hur 
man utnyttjade landskapets olika möjligheter. 

Under slutet av 1700-talet och tiden framtill mitten av 1800-talet in
träffar två händelser som totalt bryter sönder det tidigare agrara kultur
landskapet nämligen storskiftet under 1700-talet och laga skiftet under 
första hö lften av l 800-talet. Det är m.a.o. efter skiftena som rågångar 
och större delen av gärdesgårdarna kommit till. Dagens vägnät i södra 
Västergötland som grundlades under mitten av 1600-talet modifierades 
nu slutgiltigt till den form som den har idag. 

I ndustria I ismen 

Med industrialismen som sakta tog fart under 1800-talet (egentligen 
redan på 1600-talet) företogs förändringar som till sin storlek inte var 
möjliga tidigare. Dessa ingrepp i landskapsbilden kom till skillnad från 
föregående århundraden att bli permanenta. 

Jordbrukets strukturrationalisering under 1900-talet har av många be
tecknats som en slutpunkt för småbruken med igenläggning av stora 
markarealer. Men än återstår det att se om detta inte snarare varit en 
de många variationer som kännetecknat den odHngsbara marken i kul
turlandskapet. 
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Äldre ladugårdsbyggnad, objektnr 32, karta 6. 



KULTURMINNESVÅRD OCH NATURVÅRD I SAMVERKAN. 

I takt med det ökande allmänna intresset för den fysiska planeringen 
har miljövårdens roll aktualiserats. Det av människan påverkade land
skapet - kulturlandskapet med dess bebyggelse - har kommit i blick
punkten. Definitionsmässigt cir miljövård idag ett vidsträckt begrepp. 
Under senare tid har önskemål framförts om en vidgad samverken mel
lan kulturminnesvårdens och naturvårdens företrtldare. Scirskilt då det 
gäller dokumentation av kulturlandskapet har betydelsen av samordning 
mellan naturvårdsinventering, fornminnesinventering och bebyggelsein
ventering understrukits. 

Inom naturvården har man vid inventeringar velat urskilja tre oli~a 
slag av angreppspunkter, naturvetenskap I iga, landskapsbi ldmcissiga 
och kulturhistoriska. Mel Ian dessa intressen finns emellertid inte några 
skarpa grtlnser." Gemensamt för den landskapsbildmcissiga och kultur
historiska naturvården är bl .a. att åstadkomma ett urval av skyddade 
områden, där alla naturtyper, såväl naturliga som kulturprciglade, 
finns representerade. Man efterstrcivar att bevara och i förekommande 
fall vårda representativa och karakteristiska landskap och att mildra 
och återsfö Ila verkningar av exploatering av olika slag. Från kultur
minnesvårdens sida cir det naturligt att dokumentera olika slag av od
ling och annan markanvändning inom kulturlandskapet som t.ex. sam
bandet mellan byggnader, fornlämningar och kulturlandskap och det 
visuella sambandet mellan olika objekt i det öppna landskapet. Kul
turförtlndringarna under den för- resp. historiska tiden bör dcirmed 
kunna illustreras i de utvalda miljöerna. Det är alltså viktigt att be
handlingen av agrara bebyggelsemiljöer och odlingslandskap, utmarks
miljöer m.fl. sker i intim samverkan mellankulturminnesvården och 
naturvården. 

Den moderna svenska naturvården byggdes upp under 1960-talet och 
fick möjlighet att arbeta på rtlttslig grund genom naturyårdslagen 1964. 
Vanligen delas naturvården upp i allmän naturvård, vilken har natur
vårdslagen som frtlmsta arbetsinstrument, och miljövård, som stöder sig 
på miljöskyddslagen den 29 maj 1969. Enligt riktlinjerna i propositionen 
1963:71 till 1964 års naturvårdslag vilar huvudansvaret för det regio
nala naturvårdsarbetet på länsstyrelserna. På dessa ankommer de flesta 
beslutsfunktionerna inom naturvården samt huvuddelen av den regio
nala inventerings- och planeringsverksamheten. För översiktlig natur
vårds inventering har statens naturvårdsverk (1975) rekommenderat en 
metod, som på de flesta punkter låter sig jämföras med förfarandet 
vid kulturhistorisk byggnadsinventering. Den förberedande analysen 
och fciltinventeringen kan tillsammans närmast jcimställas med den 
kulturhistoriska översiktliga analysen. 

13. 
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Natuivårdsplanering i Älvsborgs Ian. 

Inventering och planering inom allmcin natuivård har i Älvsborgs Ian 
· pågått sedan mitten av 1960-talet. Sedan dess har ett 40-tal inven

teringar genomförts för kommuner av sarski It vardefu Ila områden. 
Hösten 1973 hade hela lanet tackts med öve~iktliga inventeringar. 
Lansstyrelsen beslutade 1973 att arbetet med ett handlingsprogram ftk 
lanets natuivård snarast skulle fullföljas. Under våren 1974 sandes det 
kommunvis sammanstallda materialet på remiss. Synpunkterna i remiss
svaren har beaktats i den mån de kunnat rymmas inom natuivårdspla
nens målsattning. Planen kommer ej att få någon rottslig verkan, utan 
förordnanden enligt natuivårdslagen kommer ncirmare att utredas från 
fall till fall. Naturårdsplanen redovisas i Natur i Älvsborgs Ian. In
ventering och handlingsprogram för allmcin natuivård (1976). 

I arbetet med föreliggande rapport har studiet av natuivårdsplanen in
gått som ett led. I vasentliga delar kan man påvisa ett samband mel
lan kulturminnesvårdens och natuivårdens intresseområden. För ett be
varande av den kulturlandskapsmassiga helheten ar det en förutsattning 
att dessa intressen kan förenas el ler - inte minst - att de skal I kunna 
komplettera varandra vid förordnanden av olika slag. I natuivårdslagen 
finns bl .a. vissa regler som kan vara av varde för bevarande av bygg
nad eller mindre byggnadsgrupp liksom av fornlamnings- och andra kul
turområden utanför planlagda områden och som ingår i ett kulturland
skap med kvalifikationer att fredas och vårdas. lcinsstyrelsen kan bl .a. 
i naturreseivat genom skötselföreskrifter beakta kulturhistoriska och mil
jömässiga önskemål. Inom område som ager skydd för naturmiljön kan 
lansstyrelsen vid tillståndsprövning ta motsvarande hansyn. 

På karta redovisas utvalda miljöer. Siffrorna på kartan och i nedanstå
ende text hänvisar till objekt i natuivårdsplanen. (Nedan redovisas 
endast objekt i natuivårdsplan dar dessa kan sa~manfal la med kultur
historiska miljöer i föreliggande rapport):--ses 1. 

Karaktarisering av natuivårdsobjekt inom inventeringsområdet. 

Haggåda len 

Haggådalen mellan Fritsla och Kinnahult ar till större delen en oexploa
terad jordbruksbygd. I dess centrala del slingrar sig Haggån med stora 
och val utbildade meanderbildningar. Den sydvästra delsidan är skarpt 
markerad medan den nordvästra sidan ar uppsplittrad och mer succesivt 
övergående i höjdplatåernas barrskogar. Landskapet i övergångszonen 
består av öppna marker, hagar och lummiga lundområden med ek, alm 
och lind. De botaniskt mest intressanta partierna finns vid Bösaråsen 
söder om Finabo och vid Solänge kvarn. 

T yngryds mader 

Tyngryds och Ramslätts mader består av våta ängsmarker och kärr. Löv
trädsdungar med sälg, al och björk växer utefter ån. Området har be
tydelse för fåge Il i vet. . 



Kinnarumma 

Häggåns dalgång uppströms Fritsla innehåller ganska stora mängder is;.;. 
älvsmaterial. Det är avsatt som två deltan vid Ramslätt och vid Kinna
rumma. I övrigt återfinns materialet som lateral terrasser och kullar. 
Täktverksamhet pågår på flera platser men återställningsarbeten synes 
kunna lijka såren på ett tillfredsställande sätt. Den tilltalande land
skapsbilden i dalgången kan därför bibehållas och på sikt förbättras • 

• Vännåkrc 

Vid Örby har avsatts ett isälvsdelta. Ljungaån har skurit sig ned i grus
avlagringens distala delar och de uppkomna brinkarna syns vackert från 
vägen, som tvärar över ån. Brinkarna är delvis betade. 

Vid Ljungaåns utlopp i Östra Öresjön har ett litet delta byggts upp. 
Deltat består av en sandvall utåt sjön och innanför den finns mader 
med spår av gamla strömfåror. På maderna växer bestånd av al, björk, 
sälg och pors. Stora vassområden frodas utanför åmynningen och ganska 
mycket vass och annat organiskt material ligger i vallar på den grunda 
sandbotten. Detta gör stranden gynnsam som rastloka I för fåglar. Väster 
om maderna finns en fuktig björkskog med inslag av tall. I sluttningen 
vid Sköne I id växer ekskog och ute på sandva lien står flera stora ekar. 

Näset 

Det triangelformade området mellan Kinna, Skene och Örby består till 
större delen av odlad mark. Viskan och Häggån flyter samman här och 
nedströms Kungsfors har Viskan skurit ut en djup ravin i sedimenten 

I sluttningarna från bebyggelsen i Örby dominerar ekrik 
lövskog. 

• Viskan i Skene 

Nedanför Kungsfors kraftstation har Viskan skurit ut en kraftig ravin med 
flera sidodalar i sedimenten. På de leriga ravinslänterna växer ädellöv
skog med alm, lind och ek samt hassel, olvon och try. Närmast ån växer 
gråal och hägg. Fältskiktet har lundkaraktär med skogsbingel, gullviva, 
storrams, lundstjärnblomma, springkorn, hässleklocka och blåhallon. 

Ravinsidorna har tidigare till stora delar utnyttjats för bete eller slåtter. 
På sådana platser påträffas en intressant torrbacksflora med arter som brud
bröd, rödklint, väddklint, mörkt kungsljus och backsmultron. Denna mark
användning har dock mestadels upphört och en högörtflora har tagit över
handen. Så småningom vandrar träd och buskar in och slutstadiet blir den 
ovan beskrivna lövskogstypen. 

Öresten 

Vid Slottsån ligger Slottsberget, en kulle med lämningar av en medeltida 
befästning. Mot bergets krön växer ek och lind, i sluttningarna En hel 
del hassel och särskilt på sydsidan, inslag av alm. Området betas av får 
varvid brännässlor, tuvtåtel, vägtistel m.fl. betesgynnade arter breder 
ut sig. Utsikten från berget är storslagen. 

15. 
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Örestens hage är en stor ekhage med glest stä I Ida , vidkroniga ekar. 
Marken är stenig och ojämn med en relativt torftig gräs- och ört
flora. Även hagen är fårbetad. På två sidor omges hagen av tät, plan
terad granskog. Slottsberget och delar av hagen är domänreservat • 

• _ Öxnevalla 

Öxnevalladeltat är ett delta med planet i höjd med högsta kustlinjen. 
Deltats proximalsida dämmer upp Västra Öresjön. Distalbranten är 
skarpt markerad och från randen vid Öxnevalla kyrka har man en vid
sträckt utsikt över slättlandskapet i Viskans dalgång. I distal branten 
växer ek, ask, al, björk och hassel. Deltaplanet är till hälften upp
odlat och till hälften bevuxet med tallskog, ett växtsamhälle som är 
typiskt för magra, vattengenomsläppliga jordar. Mosippa förekommer 
väster om Ljungsjön. Flera grustag och en ställverksanläggning har för-
ändrat landskapets karaktär. 

Skåre 

Sjön Tolkens södra del ligger i en trång dalgång kantad av branta 
bergväggar speciel It framträdande på den östra sidan. En para I le Il 
dalgång leder från Sköre och söderut. Vid Skåre hålls odlingsmarken 
ännu delvis i hävd. Vegetationen i branterna är här lundartad, men 
längre upp i dalen och ovanpå bergen växer barrskog. Stora skogsav
verkningar har under senare tid gjorts i branterna. 

Deltat vid Öxnevalla k:a nr 14, karta 3. 



NATURVÅRD - KULTURLANDSKAPET - FRILUFTSLIV 

I naturvårdsplanen (Natur i Älvsborgs län 1976) anges ett socialt in
tresse för vissa naturvårdsobjekt, som en större grupp människor skulle 
kunna utnyttja. I de fall då naturvårdens och friluftslivets intressen 
sammanfaller med de kulturhistoriska bör detta ytterligare förbättra be
varandemöjligheterna beträffande ku lturminnesvården samtidigt som fri
luftslivets områden får ett rikare innehåll. Det faller sig därför na
turligt, clven om det ligger utanför utredningens egentliga ram, att 
påpeka de samband som kan finnas, samt att försöka göra en redovis
ning av omfattningen av de utrymmeskrav som kan stclllas av frilufts
livet. 

Begreppet fri lufts liv har en mycket bred definition och omfattar i stort 
sett alla aktiviteter som kan företagas utomhus. Av intresse för natur
vården är dock de aktiviteter som bedrivs i naturen, där själva natur
upplevelsen spelar stor rol I. Olika utredningar visar att de viktigaste 
motiven för att ägna sig åt friluftsliv är att få komma ut i naturen, få 
lite motion och frisk luft samt koppla av från vardags livet. Här sam
manfaller naturligtvis friluftslivets intressen med friskvårdens. 

I jämförelse med den vetenskapligt kulturella naturvården finns det ej 
lika klara och definierade kriterier för hur friluftslivets intressen skall 
beaktas i den natur- och kulturminnesvårdande bevarandeplaneringen. 
Det är ex. ej enbart naturförhå !landen som bestämmer vilka områden 
som är av intresse utan en mängd faktorer spelar in, t.ex. befolknings
storlek, tillgång till vögar och kommunikationer, områdets tillgänglig
het, befintliga anläggning<Jr inom området i form av parkeringsplatser 
etc. 

I utredningar som gjorts kring svenskarnas friluftsvanor är den ojämför
ligt vanligaste aktiviteten dvs som de flesta mest utövar, nöjes- och 
motionspromenader. På frågan hur kommunerna bäst borde använda 
sina pengar för idrott och friluftsliv prioriterade de flesta bevarande 
och vård av den fria naturen samt iordningsställande av vandrings
leder, promenadstigar och cykelvägar framför anläggningar av typen 
sport- och ishallar, idrottsplatser och liknande. 

All mark som enligt allemansrätten är tillgänglig för allmänheten kan 
betraktas som en potentie 11 resurs för fri lufts I ivet. All mark är dock 
inte likaattrak_tiv. Med ett område för friluftsliv menas ett område som 
fyller en rekreations och naturupplevelsefunktion. 

I förarbetet ti 11 fysiska riksplaneringen som behandlar fri lufts livet in
delas områden för friluftsliv i olika grupper beroende på under vilken 
slags ledighet, som området vanligen besöks. De olika grupperna är: 
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sid. 87 

Ncirområden - avsedda att utnyttjas under den dagliga ledigheten. 

Utflyktsområden - avsedda för heldagsutflykter. 

Veckoslutsområ~en - avsedda för en ti 11 två dagars utflykter med möj
ligheter till övernattning. 

Semesterområden - avsedda för längre ledighet. 
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se ordlista 
sid. 97 

KULTURMINNESVÅRDENS SPECIALFÖRFATTNINGAR OCH BYGG
NADSLAGSTIFTNINGEN 

Begreppet kulturhistoriskt värde har brukats med skiftande innebörd 
under olika tider och i växlande sammanhang. Värderingen av de kul
turhistoriska objekten clr ti 11 sin art av subjektivt slag influerad av kun
skaper, intressen etc. Objekt av kulturhistoriskt värde utgör således 
ingen skarpt avgränsad grupp. Snarare clr det kulturhistoriska värdet 
något som i varierande grad kan ti I lmcltts betydande delar av det be
fintliga kulturlandskapet. Ett fåtal objekt har dock tillmclts sådant 
vt:lrde att de givitsett sclrskilt skydd med stöd av speciallagstiftning. 

Specialförfattningar. 

År 1618 utfdrdades vår första byggnadsförordning avseende kronans 
slott, borgar och befclstningar. Kvar från denna tid finns ett bevarat 
plakat från år 1666 med "Påbudh om Gamble Monumenter och Anti
quiteter i Riket", vilket med vissa kompletteringar kom att gälla till 
1828. Då utfclrdades förordningen om "forntida minnesmclrkens fre.:. 

dande och bevarande", vilken f .ö. utgör föregångaren till gel Ilande 
fornminnes lag från 1942. 

1942 års fornminnes lag § 3 m. fl. 

Fasta fornlclmningar clr generel It skyddade enligt 1942 års fornminnes
lag (SFS 1976:442) och utgör en av de viktigaste lagarna inom kultur
minnesvården. Den ger ett direkt skydd åt minnesmclrken från såväl 
förhistorisk som historisk tid. 

§ 4 

Fasta fornlämningar äro: 

högar av jord och sten som uppförts av människor under forna tider 
(gravhögar, gravrösen, tingshögar och dylikt); 

gravbyggnader av sten jämte hölje, andra gravar och gravfält från 
forna tider; 

domarringar, skeppssättn i ngar och andra fordom lagda e I ler resta stenar; 

stenar och bergytor med inskrifter, bilder, andra ristningar eller mål
ningar, sliprännor (svärdsslipningsstenar), offergropar (älvkvarnar), 
offerkällor och andra kultplatser ävensom tingplatser från forna tider; 

stenkors och andra vårdar som under forna tider upprests för andakts
övningar eller till minne av någon person eller tilldragelse och lik
artade minnesmärken; 

lämningar av fordom övergivna bostäder, boplatser el ler arbetsplatser 
samt bildningar som uppkommit vid bruket av dylika bostäder eller 
platser; 

19. 
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övergivna borgar, slott, kyrkor, kapell, kloster, kyrkogårdar, skansar, 
vallar, vallgravar och andra mcirkliga byggnader som uppförts el ler an
lagts under forna tider el ler lc:imningar dc:irav; 

lämningar av vårdkasar ävensom mcirkliga färdvägar, vc:lgmärken, broar 
och likartade anlc:iggningar från forna tider; samt 

fasta nciturföremål till vilka åldriga bruk, sc:lgner eller mc:irkliga historiska 
minnen äro knutna. 11 

Tillsyn av fornlämningarna i länet utövas av länsstyrelsen, riksantikvarie
ämbetet och Statens Historiska Museum samt länsmuseerna, vilka har över
inseende över skyddet och vården av de fasta . fornlämningarna i riket 
(1942 års fornminneslag § 3 m.fl.). 

Resterande delar av kulturminnesvårdens specialförfattningar omfattar 
byggnader av olika slag (kyrkor, prtistgårdar, offentliga byggnader 
m.m.) och har reglerat behandlingen av befintliga enstaka kultur
historiska objekt, vilka bedömts äga ett särski It värde. 

Al lmcin byggnadslags·tiftning 

Lagstiftningens användbara delar i bevarandesyfte motsvaras i huvud
sak av planerings- och markanvändningsfrågor, byggnadsvårdsfrågor 
samt av byggnadslovsprövning. Lagtextens beröringspunkter med kultur
minnesvården är begränsad till ett fåtal punkter och av generell art, 
ex: 

§ 9 i Byggnadsstadgan (BS) ger anvisningar vid upprättandet av plan. 
Här betonas att syftet vid planläggning är att frtimja en från allmän 
synpunkt c:indamålsenlig utveckling inom det område som planläggning
en avser. Det påpekas också att: "Bebyggelse med särski It värde från 
historisk eller kulturhistorisk synpunkt ska såvitt möjligt bevaras". 
Vidare föreskrivs att den som upprtittar plan ska 11 samråda med läns
styrelsen, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda personer 
som kan ha väsentligt intresse av frågan. Det föreligger således gene
rel I skyldighet att kontakta antikvarisk myndighet (§ 14 BS). Inom om
råde där utomplanbestämmelser äger tillämpning "må byggnad ej upp
föras med mindre valet av plats för den tillämnade bebyggelsen kan 
anses lc:implig ur allmän synpunkt. Härvid skall beaktas att områden 
med särskild naturskönhet eller säregna naturförhållanden såvitt möj-
1 igt bevaras 11

• 

Naturvårds lagen 

Även naturvårds lagen innehåller bestämmelser rörande bevarandefrågor 
och lc:insstyrelsen kan lägga förbud mot nybyggnad över visst icke plan
lagt område. Lagen ger skydd åt landskapsbilden men även, med stöd 
av dess 19 paragraf, åt byggnader i landskapet. Den hindrar dessutom 
olämplig täktverksamhet och olika typer av reklamanordningar. 



De olika lagtexternas bristande samordning har inneburit betydande 
svårigheter att genomföra en a Ils i dig ku lturm i nnesvård. Någon mot
svarighet ti Il det miljöskydd som finns inom den modernare europeiska 
lagstiftningen, ex. Lex Malraux i Frankrike m.fl. finns f.n. ej i 
Sverige. Ett effektivt miljöskydd ställer därför vissa krav på att gällan
de lagstiftning omformuleras så att den fråntas den utpräglade inrikt
ningen på bevarande av kulturhistoriskt värdefulla solitärer. 

Ett led i en sådan utveckling är att ~x. fornlämningsförklaring nu allt
mer konsekvent tillämpas över hela det spektrum som fornminneslagen 
avser. Detta har samband med den förändrade synen på kulturland
skapet som informationsbärare. Möjligheterna att skydda större mark
områden är dock fortfarande små. 

För den speciella problematik som tillkommer vid bevarande av kultur
historiskt märklig bebyggelse hänvisar vi till dels tidigare gjorda bygg
nadsinventeringar inom kommunen och dels till inventering över aktu
ella områden. Att notera emellertid är att såväl byggnadslagstiftning 
som spec ia I författningens skydds instrument, byggnadsm i nnesförk lari ng 
m.m. är knutna till nuvarande fastighetsbegrepp. Objekt på gatu -
eller parkmark, äldre gatubeläggning, vägar etc., vilka ofta utgör 
viktiga beståndsdelar i miljön kan således inte skyddas genom dessa 
instrument. Ett vidgat fastJghetsbegrepp kan däremot undanröja dessa 
problem. 

"Viskastigen" vid Agnebäcken (se karta l och ~) · 
Mot N . ladan t.v. som utgjorde ett vä rdefu 11 t Inslag 
i miljön revs 1980~ Bil. 111 karta f 
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OM VÄGAR I HISTORISK BELYSNING 

Nclr de första människorna i Skandinavien drog in över landet sökte 
de sig förmodligen from utmed floderna och sjöarna och utnyttjade 
ltlttfromkomligo terrtlngportier som ex. rullstensåsar. Detta fl:Srhållonde 
gtlller hela den förhistoriska perioden . 

Svea-kungen Bröt-Anund skall ho fått sitt namn (600-tolet e.Kr.) på 
grund av att hon II bröt vtlg" men det tlr först i samband med övergång
en til I medeltiden, med kriste ndomen och riksorgonisotionen som den 
första ansatsen till vägar i Sverige påträffas. Att vtlgbyggonde upp
muntrades av kyrkans män kon mon märka på de runstenar som tlr upp
satta över Upplondsbonden Jorlabonke, som ltlt bygga en vägstump vid 
Täby kyrko. 11 Jorlabonke ltlt resa denna sten åt sig i livstiden och 
gjorde denna _bro för sin själ och ensam ägde hon allt Tciby. Gud 
hjälpe hons sjtll. 11 Mon skall dock inte helt förledas att tro att det 
enbart var religiös nit som drev kyrkans män att uppmuntra vtlgför
bättringor, utan snarare det förhållandet att kyrkan under medeltiden 
var en stor j ordägare som hade behov av transporter. 

jfr. s. 36 · Det tidigmedeltido vägbyggandet avspeglar sig i våra londskopslogor 
från 11- och 1200-talen. Dtlr möter vi de första lagarna om "alle 
möns vägar". Under 1300-talet til I kom Magnus Erikssons oll lli:inno 
landslag, som i Byggningabolken i huvudsak upptager Upplondslogens 
bestämmelser om vägar. De allmänna vägarnas bredd fastslås till 10 
alnar. Samtidigt faststtllles bredden för kyrko- kvarn- och fävägor 

jfr. s. 42 

jfr. s. 43 

1 med tillhörande broar till 5 alnar. 

I londskopslogorna stadgas att 11 vor och en skulle underhålla vtlgor 
och broar inom sina ögor11

• Denna skyldighet regleras tlven i Magnus 
Erikssons allmänna landslag. En lag som i princip fanns kvar till 1891. 

Allo Vosokungor intresserade sig för det svenska vtlgnötet. 1545 före
skrev t.ex. Gustav Voso att 11 vognevögor11 skulle onlciggos. En annan 
form för detta intresse som senmedeltidens regenter och Vosokungorno 
visade för vägarna, att påbjudet att enbart visso vtlgor fick användas 
för utrikeshandeln - detta av skattetekniska skäl, då tul I intäkterna 
kunde vara betydande. Det var också av betydelse att visso varor -
t.ex. höstar - stannade inom Sveriges gränser trots lögre priser för 
varorna, detta av ekonomiska och politiska skäl. 

Det tlr först med stormoktstidens Sverige som det svenska vägbyggandet 
organiseras. Kristinas förmyndarregering ålade al lo stånden att röja vtlg 
och bygga broår somt landshövdingarna att hål lo uppsikt över vtlghål I
n i ngsskyldighetens ful I görande. 1666 i nrtlttode Karl XI ett vtlglli:istor-
ä mbete. 

' 



jfr. s. 47, 

74 ff. och 

80 

1734 6rs lag föreskrev i sin Byggningabalk att 11 landsvHg skall IHggas 
i IHnet, dl:ir den tarvas11 och skulle på tinget utrönas 11 var den jl:imnast 
och genast göras kunde". HHr återfinner man fortfarande delar av Mag
nus Erikssons al I mHnna landslag; 11 landsvtig skal I vara 10 alnar bred", 
medan bredden p6 11 annan allmHn vHg till ting, kyrka och kvarn s6 och 
annan farvHg 11 c:5kodes till 6 alnar. Logen föreskrev Hven hur vtlgarno 
skulle underh61 I os samt skyddas genom diken. Vidare stadgades rtlttsskydd 
6t ollmHn vtlg. 

Allt vtlgorbete hittills hade gjorts genom en tilljtlmning av den be
fintliga marken. Det- var först under 1800-talet som avboning och 
schoktorbeten företogs. En av anledningarna til I dessa mera rationella 
vtlgorbeten var inrHttondet av Kongl. styrelsen för all mHnna vtlg och 
vattenbyggnader, 6r 1841 . 

1891 infördes f och med vtlglagen, begreppet allmHn vHg. Denna var 
av två slog, landsvHg och bygdevHg, 6 respektive 3,6 m breda. Nu 
infördes Hven vl:igskatt, varför underh611et av vHgarna delvis flyttades 
över från markHgorno till staten. 

Bilismen medförde att vl:igvl:isendet förbtlttrades påtagligt. Succesivt p6-
tog sig ocks6 staten en allt större del av vl:igh6llningskostnoderno, bl. 
a. genom införandet av motorfordonsskatten 1923. 

Kungl. vl:ig- och vattenbyggnadsstyrelsen (1883) var fram till inrtlttan
det av VHg- och Vattenbyggnadsverket 1944 kontrollerande organ för 
vHgvHsendet. Genom det senares inrl:ittonde blev vl:igarna nHston helt 
en statlig ongelHgenhet. 

förordningen om postbefadran fr6n 1635 

1635 organiserades postbefodron i Sverige för orrren. I förordningen 
stadgas att 11 den löpande postdrHngen skall hafvo två timmar upp6 
hvarje mil att löpa, den som ltlnger tid tillbringar, skall strax afsatt 
varda, med 6tta dagars ftlngelse vid vatten och bröd straffad bl if va

11
• 

Det heter Hven att "postdrtlngen skall och allestl:ides bruka genstigor, 
s6 mycket som möjligt Hr. och inte löpa på krokiga landsvHgar .•• 

11
• 

Han fick inte hell~r stanna och prata, 11 ty då blifver han straffad, 
med fyra veckors fl:ingsel med vatten och bröd 11

• Postlönen var 
11
två 

öre hvit 11 för vorj e mi I, 11 aff hwart Breeff11 
• Det sHges vi dore, att 

vid varje mil vissa stenar och kHnnemHrken skulle sHttas upp. 

., 
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se sid. 72, 
74 80 och 84 . 

' 

Mi I stenarna 

Seden att sätta upp milstolpar är ursprungligen romersk, och kom un
der stormaktstiden in i Sverige via Tyskland. I en lag från 1649 på
bjöds att vägarna skulle uppmätas med snören och att stenar eller 

gjutjärnstavlor, skulle placeras vid varje mil "den vägfarande till rät
telse". 

Genom väglagen från 1891 befriades häradena från skyldigheten att 
sätta upp mi I stolpar. 

Utmed vägarna upptäcker man någon enst~ka gång även 1/ 2 och 1/4-
milsstolpar. Dessa påbjöds först i Fredrik l:s lag från 1734. Många 
förordningar angående milstolpar utfärdades under tiden, varför mil
stolparna företer en skiftande flora beträffande form, färg och materi
al, beroende på de olika bygdernas naturförhål I anden bl. a. 

I dag då våra vägar räknas i kilometer, stämmer inte angivelserna på 
mi I stolparna, då dessa räknades med ett mi I mått som var några hundra 
meter längre än vår nuvarande s. k. nymil ; 

Milsten, objekt nr. 69 1 korta 10. 



se sid. 82 

se sid. 54, 
58, 62, 64, 
66 

se sid.- 82 
och 84 

Broarna 

Det finns ett nöro samband mellan broarnas historia och vägarnas. 
Broarna ör givetvis i hög grod en förutsHttning för vägnHtets utbred
ning. Förekom sank mark spångode mon vägen genom att löggo ut tall
eller granris i vögens löngdriktning. Flata stenhöllor förekom också. 

Efterhand blev visso stigar ridvägar. För att kunna bära den större 
tyngden byttes spångarna ut mot kovelbroor, som bestod av trHdstom
mor (kavlar) lagda tött intill varandra tvtirs över vögen. Som bHronde 
underlag hade mon löngsgående stockar, vilka låg nedsHnkto så, att 
kvolorno kom att vilo direkt mot marken. Var underlaget mycket löst 
"vosode" mon med knippen (vosor) lagda i rad. Dtirefter lades de 
längsgående stockarna ut. Vid extrerrt besvörligo förhållanden förekom 
att mon II broode", d. v. s. I ode flera I oger med vosor och ovanpå var-

- je loger jordtorvor. Avslutningsvis belades vägen med grusjord och grus. 
En på så sHtt uppbyggd vög kol lades för en vose. Rester av goml o vo
sor hor återfunnits på flera stöl len, inte minst i samband med nya vög
byggen över sankmarker. 

Ordet bro, som är en försvenskning av det isländska brö, "avser en 
underbäddning av stenar, ris, jord, stockar o.dyl. under någonting 
som mon skol I gå på el ler över". 

Förekom vattendrag sökte mon sig i olln-tlnhet from till något lömpligt 
vodstö I le. Dessa förbättrades efterhand genom att stenar togs bort och 
gropar fyl Ides ut. Det förekom också att mon I ode ut vosor på sjöbot
ten för att göra vadet grundare. Vosorno förseglades med pålar för att 
inte driva bort med strömmen. Vidare lades kovelbroor på sjöbotten 
dör de täcktes med grus, s.k. kovelvod. 

De första egentliga broarna förekom på platser där vattendrag var till
räckligt smala för att kunna överbryggas. Til I en början var det fråga 
om enkla stockar el ler spångar. De senare bestod av ·ett antal stockar 
i bredd lagda direkt mot berggrunden. I visso fall breddades de och 
byggdes på så att även hästar och tyngre fordon kunde passera. Enkla 
broar av stenhöllor förekom också vid små spännvidder. 

Först under senare hälften ov 1700-talet började mon i ökande om
fattning att gå över till att bygga stenvolvbroor. Till viss del berod
de detta på en ny kunglig förordning som utfärdades av konung 
Gustav 111. Överintendenten fick där befogenheter att granska al lo 
ritningar till byggnader och broar som skulle uppföras för II Publici rt:tk
ning". Överintendenten, som vid denna tid var Carl Hårlemon, föror
dade välvda stenbroar. Därmed fick al I mogen i landet ytterligare en 
pålaga, eftersom stenvolvbroorno ställde sig svårare och mera kostsam
ma att bygga än träbolkbroorno. Byggandet av valvbroar i sten ansågs 
dock som en kulturgärning av stora mått på grund av broarnas skönhet 
och hål lborhet och deras funktion att binda s~mmon landet och föra 
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se sid. 43 
och 84, 86 

rri:lnniskorna nHrmare varandra. Den vcl I vda stenbrons stora fördel jö m
fört med föregångaren stenbalkbron clr att den völvda bron tillåter be
tydligt större spclnnvidder. Valvbrons konstruktionsprincip clr- den samma 
som den sentida bågbrons, dcir belastningen på valvbågen blir snett ut
åtriktade tryckkrafter. Övergången till valvbroar innebar ett stort steg 
framåt för brobyggnadskonste,:i i landet. Förebilden torde ha varit de 
romerska tunnvalven. 

Gtistgi veri erna 

Under tidig medeltid fick markägarna och bönderna utmed vclgarna in
te bara erligt landslagarnas stadgar hålla efter vclga_rna utan clven, of
tast utan betalning, underhålla de resande. Med medeltidens alltmer 
storslagna stormannaföljen blev denna våldgästning så småningom en 
alltför betungande börda för bönderna. 

1285 i Alsnö stadga avskaffade Magnus Ladulås, den starkes rcltt att 
ta för sig utmed vclgarna. I stadgan sclgs att II rättare" skulle hjölpa de 
vclgvarande med både skjuts, livsmedel och härbcirgen. Några sclrskilda 
hcirbcirgen byggdes dock inte. 

1-iiradshövdingarna skulle utse rättare, en i varje by, som skulle scilja 
11 vclgfarande mader det han tarfva11

• Om rättaren inte själv kunde skaf
fa det som den resande behövde, skulle han anvisa (11 rcittd'} till någon 
annan. Såväl rättaren som den som rclttaren hade hänvisat till blev å
lagda höga böter, rättaren 6 marker och den han hänvisat till 3 mar
ker, om de ej sålde till den resande vad han behövde. 11 Om den re
sande inte får föda av gästgivaren varken med bön eller betalning, och 
har vitte dcirpå, att geistgivaren inte ville lämna honom det nödvcindi
gaste, då har han rcltt att från geistgivaren taga sig göda, så mrcket 
som han då behöver, och betalar sedan det pris som all rri:lnt är". 

Röttorens uppgift att anvisa hcirbcirge kan vara upphovet till _sjcllvo or
det gästgiveri - den som gav bönderna göster. 

Kristoffer av Bayerns I ands I ag från 1442 regi erade inte enbart vclgorna 
som sådana utan hade tillägget, att tavernor skulle inrättas utmed de 
allmänna vägarna på 2 - 2 1/2 mils avstånd från vorondra, 11 ey fiörmer11

• 

Erik XIV förnyade Kristoffers landslags gästgiveribestämmelser, och 
stel I Ide göstgiveriet under ä mbetsmannokontrol I. 

Under stormaktstidens Sverige byggdes inte bara vägarna ut utan l:iven 
gästgiveriet. 1636 utkom under Kristinas förmyndarregering en göstgive
ristadga. 1-iir kon man bl. o. läsa: 11 Ingen resande man skall må fördris
ta sig ·att rida Gästgivarens häst längre än till nHsta gästgivare". Drott
ning Kristina utfärdade även en gästgiveriförordning 1651 och ytterliga
re en sådan tillkom i samband med 1734 års log. 



ex. se karta 
l - 16 s. 55 
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VISKASTIGEN, REDOVISNINGENS UPPLÄGGNING 

För att kunna diskutera Viskastigen som vög genom tidt!rna, måste, 
såsom redan nörmts i avsnittet om Landskap och Kulturhistoria, vögen 
ses i ett större sammanhang dör ett flertal faktorer inverkar såvHI på 
vtlgens ströckning som dess geografiska belögenhet. Så speglar t.ex. 
Viskadalens geologiska förutsöttningar en viktig roll i detta samman
hang. Genom den djupt inskurna .fjord, som dalgången en gång utgjort, 
kunde mtlnniskor för första gången söka sig inåt landet i dessa trak
ter. Men den gamla fjordbotten blev öven åtskilliga årtusenden sena-
re av avgörande betydelse för var vclgen kom att gå fram i terrtlngen. 

Redovisningen avslutas med en beskrivning av vögströckan och IHngs 
densamma belögno objekt. Det skall här dock starkt påpekas, att des
sa objekt bara_ utgör exempel på beståndsdelar, som kan ingå i miljö
er vclrda att bevara. Rapporten är inte någon färdig anvisning för vad 
som bör eller inte bör bevaras inom området som vögstrl:lckningen pas
serar. Till detta krl:lvs en mer ingående studie av hela kulturlandska
pet - utan frömst en linje på en karta, dör eventuellt en medeltida 
vl:lg hor gått fram. Vi har inte samlat mer muntlig tradition l:ln vad 
som vi hor ansett nödvändigt för att utföra markrekognosering. Såle
des hor inte mer muntlig tradition angående lögesbestömning insamlats 
ön vod som markerats på kort bi logorna. 

Vi hor i denna redovisning förutom att presentera vögens strl:lckning på 
en korta, clven försökt oss på en diskussion kring de indicier som kan 
tala för denna eventuella sträckning. Kartorna visor även var vi tror 
oss vara någorl undo säkra på att ho hittat en ä Idre vägsträckning 
(heldrogen linje) eller där vi enbart gissar oss from till en eventuell 
vögsträckning (prickad linje). Materialet är mycket "grovt" till sin 
karaktär, beroende på att vägen helt misst sin betydelse efter freden 
i Rosk i Ide (1658) 

Hypotetisk vägsträckning, med visst stöd i kä I I materialet. 

Olika alternativ eller svårbelagd sträcka. • • • • • 
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VISKADALEN SOM FORNFJORD 

År 1934 och tio år framåt utfördes under ledning av professor Lennart 
von Post stora geologiska undersökni ngor i Viskans dalgång. 11 Syftet 
med dessa undersökningar hor varit att söka lösa ett av de mest funda
mentala huvudproblemen inom den del av geologien, som behandlar 
den senaste istiden och årtusendena dctrefter. Nordens nivåförctndringor 
under denna epok hor varit bestä mdo av vclsensskildo geofysiska grund
faktorer, nämligen eels landhöjningen - d.v.s jordskorpans uppstigande 
ur det depressionslctge, vari den försattes genom londismossornos be
lost.ningsverkon - dels världshavets höjdförändringar til I följd av att 
under istiderna en del av jordens vattenkapital lagrades upp i konti-

. nenternos ismontlor, för att sedan - när landisarna jorden runt under 
11 vet rmet i den" smet I te undan - återb5rdodes t i Il hovet 11 

• (L. von Post 
1943.) 

Landet var djupt nertryckt under den väldiga isens belastning. Djupast 
nedtryckt var det mot isens centrum, där belastningen var störst, och 
högre längre ut mot iskanten. Följaktligen var ocks6 landhöjningen 
störst dtlr landet tryckts ned djupast; övre grtlnsen för strandens upp
stigande ur Viskofjorden ör dttrför vid Berghem 32 m.ö.h. men vid 
Åskloster endast 17 m. 

Havsytans föröndringor dttremot får noturl igtvis samma verkan överallt. 
För Lennart von Post och hons medhjälpare från Stockholms Högskola 
gö llde det att rtlkno ut dessa båda faktorers samverkan. 

Ntlr isen drog sig tillbaka, kvarstod ett mycket sönderskuret landskap. 
Holland låg till största delen under havsytan; endast de h5gst belttg
no bergsklackarna stock upp som öar. Vi skodalen med sina många gre
nar fylldes av hovet, och en flera mil lång fjord bildades (se korta). 
Slötten vid Segloro är den forna Viskans deltolond, hör rann den ut 
i hovet. 

11 Dör låg en av grenspetsorno till "Viskadolens fornfjord"; och den forn
tido·strondens höjdläge kon skarpt ovltlsos på dalens sidosluttningar. På 
ungeför 88 meters höjd över nutidens havsyta 1 6 1 1/2 meter över delta
planets 11 londkont 11

, öndror mortlnmorkens yta alldeles plötsligt karoktttr. 
Ovanför I iggo pinnmoblocken völ inpackade i en jord mossa, dör finns berg
mjöl är en vösentlig beståndsdel. Men nedom den nömndo nivån ör berg
mjölet bor:tspolot, så att markytan mest består av grus och sond somt fritt 
liggande stenblock och klapperstenar. Morönen är 11 svollod11

, d.v.s. be
arbetad av vågskvalp och brönningor, och svol lningens övergrtins beteck
nar 11 MG11

, maximala gränsen för hovets forntida höjd på den nuvaran
de londyton. 



·Karta över sjuhäradsbxgden med "Viskadalsfjordenll. 
( efter L. · von Post 1943). 
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I dalens fortsättning nedåt blir dess karaktär av fornfjord allt 
mera omisskännlig. Leråker upptar dalbottnen mer och mer full
ständigt. Strandterasser, flera över varandra, bi Ida på långt 
håll synliga 11 hyllor 11 på dalsidorna. I dikesväggar och tegel
gravar hittar man blåmusslor och andra skal rester från en djur-

. värld, som ingen kan tvivla på att den hört saltvattnet till. 
Och lcingst ned - i det nutida havsbandet - ser man dalbot
tens leryta direkt fortsätta i havets bottenslam. 11 Den svenska 
vallens höjning", vilken ännu idag pågå~, har under årtusen
denas lopp förvandlat Viskans dal från havsfjord till bördig 
bygd". (L. von Post 1943). 

Isen drog sig dock inte tillbaka i regelbunden takt. ·Då och 
då stannade den till då klimatet åter för en kortare tid blev 
kallare. Hµ.-' avsattes då så kallade frontmoräner. Vid Ram
slätt är dalen avskuren av en sådan, liksom vid Fritsla och 
även Kinna. Strandlinjen flyttar sig också nedåt, men även 
här förekommer ett avbrott, då den åter går ti Il baka ett gott 
stycke. 

"Även Berghems-deltat markerar innerändan av en Viskaf jord. 
Men denna fornfjord var en nybildning, inte bara en etapp i 
istidsfjordens torrläggning. Från istidens MG hade stranden 
vandrat ända ned ti 11 - tämligen exakt - det nuvarande läget, 

. för att sedan återigen stiga uppför dalen och stanna vid Berg
hem, och beviset finns i fjordavsättningarnas tidebok 11

• 

(L. von Post 1943}. (Bild s. 16). 

Genom att studera avlagringar i mossar har man fått fram 
nedanstående kurva: 

10000 8 e 2 · 0 1000 

Förhållandet mellan land och hav brukar illustreras med Johan 
Al ins klassiska kurva för Västkusten. 



Från ca 90 meter över nuvarande havsyta flyttade stranden ned mel I an 
10. 000 f. Kr. och 7. 000 f. Kr. ti Il ungefär 15 meter över havsytan. 
Härefter börjar stranden åter flytta sig uppåt, för att ca 5.000 f. Kr. 
nå ungefär 25 meter över nuvarande hovsnivån. 

Sin uppsats om Vi skafj orden si utar Lennart von Post med följ ande tan
kar: 

Men det finnes en uppgift, som ännu är ogjord, och som visserligen 
ligger vid sidan av den ege 1 ' ' 90 Viskaundersökningen, men som är 
allt för lockande för att kunna . utelämnas. Det vore att arkeologiskt 
avjaga den gamla Viskafjordens stränder. Denna mångmilafjord måste 
ha erbjudit de ypperligaste visten för ett fiskarfolk, sådant som det 
man vet varit Sydsveriges tidigaste bebyggare. Och det är mödan värt 
att söka spåra upp denna urbefolknings strandboplatser. Ty genom den 
geologiska undersökningen bli alla de skilda strandnivåerna satta i ett 

fast tidsförband, som räcker långt tillbaka i skeden, vilka ännu äro 
bebyggelsehistoriskt helt okända'.'. (L. von Post 1943) 
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OM FORNLÄMNINGARNA I VISKADALSOMRÅDET OCH FORN
TIDENS TRANSPORTLEDER -

Vi rör oss inom ett tömligen fornminnesfottigt område. Till största de
len hor vi att göra med grovanläggningar. Läget för dessa .~r koroktH
ristiskt: på höjderna mel lon Viskans dalgång i Väster och Oresjöorno 
och Tolken i öster. En enda boplats från yngre stenålder (4200 -
1800 f.Kr.) tlr känd i området, och dess läge är naturligt nog ,ett an
nat: på sluttningen ned mot Viskan. För förklaringar till fornlttmnings-
typer se bilagor! \ 

För forntidens människor hor dessa karga trakter uppenbarligen inte ut
övat någon stö_rre lockelse. Löngre ned i Viskodolen ökar antalet bo
platser från stenåldern markant, vilket torde förk laras av strandlinjens 
förskjutning mot vtlster: 

11 Anhopningen av boplatserna vid Drored är rtltt onmärkningsvtlrd, och 
detta så mycket mera som dessa fornminnen löngre upp i fl oddolen 
nöstan fullständigt sokn9~· Vi få emellertid erinra -oss, att landhöj-
ningen vid gånggriftstid fortskridit så långt att den fjord, som tidiga-· 
re trängt långt in i Viskodalen, nu dragit sig tillbaka till trakten av 
boplatsområdet. Boplatserna här befunno sig sålunda under gånggrifts
tiden vid Viskans' dåtida mynning". (Sarauw, Al in 1923} 

Vad finner vi då av förhistoria i det för oss intressanta området? En 
boplats ho redan nömnts, den dateras till stenåldern. Dess IHge vid 
Kattunga kapell, på sluttningen ned mot Viskan avviker naturligt nog 
helt från gravarnas. Av gravar från stenåldern ör fynden likaledes få; 
två hällkistor anges av Sorauw, Alin (Sorouw, Alin 1923) på höjder
na ovanför vtlstra resp. östra Öresjöorno. Från bronsåldern (1800 -
500 f.Kr.) ör trakten något rikare på fornlämningar, ·nömligen grav
rösen. De Hr ofta svårt förstörda och endast ett fåtal kon fortfarande 
anses intakta. Övriga grovtyper, huvudsakligen från jtlrnåldern, (500 
f .Kr. till ca 1000 e. Kr.) är stensättningar. Liksom rösena Hr Hven des
sa grovtyper i 11 a åtgångna. 

f6ngstgropor Inom undersökningsområdet finns också en "eventuell" rest sten, en 
sid 64 och 97 troligen sentida gravsten, fångstgropar, klarkttllor somt ett antal sten-
sten broar broar och väghållningsstenor. De tre senare grupperna torde knappast 
sid. 25 och 66 kunna hänför'ls till forntiden och skall behandlas i ett senare samman-

• hang (sid. 46 ). En karta med fornlämningar och vögen, Viskostigen, 
vtlgh6llnings5tenor inprickade finns som bilaga. 

sid 45 och 97 

1} Gånggriftstid = mellersta yngre stenåldern 3200 - 2400 f.Kr. -
Liksom tidsangivelserna i övrigt är detta kalibrerade C-14 date
ringar, vilket gör att de inte stämmer med äldre litteratur: sid. 97 



I samma område som fornlämningarna är belägna, finner vi ev. också 
vägen, Viskostigen. I vad mån kon mon härav sluta att en vl:ig eller 
stig även under forntiden gått from här? Frågan hor tagits upp av ett 
flertal författare, men något entydigt svor hor mon knappast nått from 
ti 11. 

Frågan om stenålderns transportleder har intimt knutits til I boplats
erna. I sitt arbete om Västergötlands v,ägar skriver Mannerfelt: 

"Vi ha sett, att sjöar och floder utgjorde de naturliga förutsättning
arna för utbredning av den äldre stenåldersbebyggelsen. Befolkningen 
synes ha hämtat sin huvudsakliga näring ur vattnet och följaktligen 
varit ett fiskarfolk. Vandringsstråken ha främst löpt utmed Vänern 
och i el ler vid floderna Nissan, Li dan med Flian, Tidan samt Viskan 
och Säveån. Men om förflyttningarna som regel skett vatten ledes el ler 
på fasta landet längs strandlinjen, det är ej lätt att avgöra. Vatten
vägarnas betyd~lse får här ej underskattas, även om den förmodan kan 
framställas, att man hellre vandrade på land eller över vintervägar än 
sökte sig fram i ekstockar. Vi veta, att floderna, som löpa till Vänern 
merendels gå genom rätt sanka marker; marker som givetvis äldst voro 
delar av mycket bredare floder. Detta tyder på att åtminstone här gärna 
vattenlederna kunde ha använts". (Mannerfelt 1938). 

Det framgår härav att de "vägar" man talar om inte är vägar i bemärk
e Isen av på något sätt markerade e I ler röjda transportleder. Diskussionen 
gäller endast genom vilka områden man kan tänkas ha sökt sig för att 
så småningom nå upp till Falbygden. 

Om den yngre stenålderns leder och stigar fortsätter Mannerfelt: 

I södra de len av det nära 25 m i I långsträckta landskapet torde nu trakt
erna omkring övre Ätran (norr om Åsunden) och nedre Viskan vara be
folkade, allt under det att mellanliggande höjdplatåer ännu voro öde 
oland ...• Huvudbygden här är .•. förutom Falbygden områden kring 
övre Ätran och nedre Viskan - ett förhå I la.nde, värt vår uppmärksamhet. 
Ty här har länge gått en huvudled, vilken först följde Viskalinjen och 
sedan genom olika pass sökte sig till Ätradalen". (Mannerfelt 1938). 

Här talas det om en led, bemärkelsen, röjd vägsträckning. 

Den av de ovan citerade författarna förfäktade tanken om Viskadalen 
som den viktigaste leden i stenålderns kommunikationssystem delas däre
mot inte av U. Sundelin, som i en uppsats i Ymer 1924 har undersökt 
spår av bosättning i Ätrans dalgång från stenåldern: 

"Enligt Sahlström skulle den viktigaste förbindelsen söderifrån till det 
inre Västergötland under hela stenåldern gått utmed Viskan upp till 
övre Ätradalen, medan trakterna kring Ätrans nedre lopp haft mindre 
betydelse för invandring och samfärdsel. Min här gjorda sammanställ
ning av huvusakligen nya boplatsfynd från Ätrans vattenområde torde 
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emellertid nödga till en modifiering av denna, eftersom boplatsspåren 
från stenåldern längs Ätran ingalunda äro så sparsamma och - med hän
syn tagen till de åtskilligt ofullständigare efterforskningarna - knappast 
sparsammare än i Viskadalen". (Sundelin 1924). 

Sundelin ·menar att både Viskans och Ätrans dalgångar i sin helhet varit 
centrala för befolkandet av det inre av Västergötland. En överblick av 
antalet registrerade fornlämningar beträffande boplatsspår etc. samt den 
allmänna synen att fornlämningarna indikerar kommunikationsförhållanden 
gör att Sundelins uppfattning förefaller korrekt. Enl. dagens forknings
läge. 

Det förefa I ler mycket antag I igt att man i förhistorisk tid förflyttat sig 
huvudsakligen längs med och i vattendrag, floder, åar och sjösystem. 
Orsakerna härtil I är flera. Ur rent transportteknisk synvinkel är det av
gjort fördelaktigare att färdas båtledes än att släpa med sig utrustning, 
ev. jaktbyte etc. landvägen, dvs om vattendraget är av sådan karaktär 
att man utan a I ltför stora svårigheter kan manövrera någon form av 
farkost på det. Tillgången på föda har här alltid varit större än annor
städes, dels vad floden/sjön sjö lv kan ge ·i form av fisk, skaldjur etc. 
dels i form av landvilt som söker sig till vattenförekomsterna. Sålunda 
var ju också stenålderns boplatser alltid placerade med hänsyn till när
heten ti Il vatten. 

Att, såsom exempelvis Mannerfelt i ovan anförda citat, söka belägga 
en regelrätt väg under forntiden, torde vara ett mycket vanskligt före
~- I vår Bygd 1975 har Elof Lindälv beskrivit en forntida väg i norra 
Halland. Förfarandet har varit det, att man med utgångspunkt från forn
lämningarnas belägenhet i landskapet bestämt en trolig sträckning för 
en väg. Att den väg som existerar där nu även skulle ha funnits under 
forntiden är dock därigenom på intet sätt belagt. 

På samma sätt kan om Viskastigens ålder intet sägas. Att människor sökt 
sig fram längs Viskan, bott vid dess stränder, begravt · sina döda på höj-

. derna ovanför, är en helt annan sak än att man för sina kommunikations
och transportbehov skulle ha röjt en f'drdled genom området. Våra möj
ligheter att diskutera en väg, måste därför falla tillbaka på de historiska 
källornas indikationer. 



VISKÅSTIGEN UNDER MEDELTIDEN 

I 

Vår kännedom om vägarna och deras sträckning _under medeltiden <:ir 
av förk'larliga skäl ganska liten. Avsaknaden av skriftligt källmate-ri·al 
är besvtirande, om än inte tota I. Det gör att man har att arbeta med 
rimlighetsbedömningar och indicier betrtiffande Västergötlands traHk
geografiska belägenhet och de tänkbara transportbehoven .• Det finns 
emellertid en rik flora av uppsatser med spekulaHoner kri·ng de ·me
deltida vägsträckningarnas förhållande till administrativ inde~ning, 
fornminnen, ortnamn ... ja, ti 11 och med flyttfågelsträck. Vi ha·r här 
utelämnat den allmänna diskussionen och hänvisar istället til I littera
turlistan. 

Trafikgeografiskt är sydvästra Västergötland ett område som förbinder 
slätten i norra delen av landskapet med HaHandskusten .• (Mannerfelt 
1938). Detta är en företeelse som uppmärksammats av de arkeolog-er 
som i första hand haft intresset inriktat på olika företeelsers ·spridning 
fornfynd och fornlämningar och motsvarande (ex. Sahlström). Av ·bl .a. 
naturgeografiska skäl är man utlämnad till att orientera si·g utmed de 
vattendrag och sjösystem som Viskan och Ätran bildar, om man vill 
färdas mellan Falbygden och Hallandskusten. Detta innebär att man 
norrifrån räknat, kan följa samma vägstrtickning till dess att man trtlf .. 
far på Viskans kälfflöden (Mogden och Tolken) väster om Ulriiceht1mn, 
då förbindelserna med norra Hal land erbjuder två altemotiv, dels ut
med Ätran och dels utmed Viskan. 

Avgörande för vägvalet, förutom målet för resan, var under medeltiden 
transportsättet och årstiden. Medeltidens vägnät var inte lämpat för 
tyngre transporter, t .ex. vagnar. Man undvek sankm·arker genom att 
dra sträckningarna på moränåsar, men likafullt var man tvungen att 
passera vadställen, bäckar etc, vilket tillsammans med det faktum, 
att vägarna knappast var att betrakta som annat än ridstigar, gjorde 
att transporter ti 11 lands var både besvärliga och tidsödande. Detta kan 
be lysas av att man beräknade åtta dagsresor från Vadstena ti 11 Lödöse 
under 1400-talet. Det som kunde underlätta transporterna var möjlig
heten att utnyttja vintervägar över frusna sankmarker och isbelagda 
sjöar. Det faktum att transporterna var lättare att genomföra under 
vinterhalvåret, var också något som utnyttjades i hög grad. Så före
togs de flesta krigsoperationerna i området vintertid; även de flesta . 
besöken av högre ståndspersoner förlades ti 11 denna årstid. 

Viska- och Ätradalarnas framkomstmöjligheter skiljer sig något åt be
roende på vilken årstid man färdas under. Ätradelen består av ett mo
ränlandskap som erbjuder möj I igheter att färdas under sommarhalvåret. 
Viskadalen däremot erbjuder med sin relativt sanka terräng mycket 
goda möj I igheter att snabbt färdas genom landskapet, om vattendragen 
och mossarna fryser till, vintertid. 
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sid. 22 

De långa transporttiderna medförde betydande problem för befolkningen 
utmed de medeltida "riksvägarna", på grund av de resandes behov av 
kost och logi. Våldgästningen förbjöds visserligen officiellt av Magnus 
Ladulås, men rättssäkerheten under medeltiden var inte alltför stor. 
Under 12-1300-talet blev det dock vanligt att man inom den nordiska 
aristokrati en försökte skaffa sig gårdar med jämna me I lanrum utmed 
vägarna. Då ex. hertig Erik skulle möta den danska hären vidÄtra
vcigen 1308, hade ha sitt högkvarter vid Söm i Kinds härad. Hans son 
ger i sitt testamente bort samma Säm och ett antal gårdar som låg med 
fyra och fem mi Is mellanrum utmed Ätran, som han innehaft för att 

· kunna resa me I Ian Ska la och Ha I landsgränsen utan att gästa andra cin 
sina egna arrendatorer. En liknande funktion hade m-edeltidens kloster. 

Redan under cl Idre mede I tiden existerade det faktiskt ett vägnät i Vcis
tergötland, som har sådan betydelse att det har uppmärksammats i det 
skriftliga kcillm_qterialet. Det cir Biskop Bengt den godes väganlciggningar 
och brobyggen, som nämns i bihang fogat till Äldre Västgötalagens 
biskopslängd. Förhållandena berör visserligen enbart trakten kring Skara 
men visar ändå att det faktiskt förekom ett aktivt vcigbyggande under 
slutet av 1100-talet. · 
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Förutom spridda upplysningar i landskaps lagarna om väghål In ingen under 
medeltiden, finns även stadganden om vägläggning i Magnus Erikssons 
landslag och Kristoffer av Bayerns landslag från 1442. Där talas vidare 
om straff för den som river gam la vägar och gri ndstä I len. Det är dock 
svårt att få en samlad bi Id av hur vägarna såg ut och framföra I It var de 
gick och hur de användes, att få "en bild av reselivet under de tusen 
och en skiftande förhållandena". (Mannerfelt 1938). 

I den här utredningen har vi tagit fasta på Viskadalens funtion som 
''riksväg". Som sådan fyl Ide den under medeltiden främst två behov: 
ett merkantilt och ett militärt. I merkantilt avseende hade vägen en 
stor betydelse som utförse I led för boskap. Boskapsskötse I torde näm I igen 
ha vari't den huvudsakliga näringen i Mark under medeltiden. I strate
giskt avseende spelade riksvägen genom Viskadalen en stor roll. Den 
förband det danska Halland med det inre av Västergötland. Särskilt un
der vinterhalvåret tycks vägen också ofta ha utnyttjats för transporter av 
trupper och förnödenheter. 

Ett studium av de medeltida krigsoperationerna i Västergötland ger inte 
några direkta riktlinjer beträffande huvudvägarnas exakta sträckningar. 
Operationerna följde nästan uteslutande Viska- och Atradalarna till 
Falköping. Vägen från Falköping över Åsle mosse - Gestrilen och 
Kungs lena mot Ägarås - Hova har blivit kallad "slagfälts linjen genom 
Vcistergötland under medeltiden", ett begrepp som man borde kunna 
utvidga ti 11 att även omfatta själva uppmarschvägarna utmed Viskan 
och Ätran. 

En genomgång om vad de historiska kö I lorna berättar om krigsopera
tioner i området under medeltiden kan dock hjälpa till att belysa vägen 
utmed Viskan. 

1208 och 1210 

1196 dog den svenske kungen Knut Eriksson och han efterträddes på 
tronen av Sverker d. y. Under början av 1200-ta let blossade tronstriden 
från 1100-talet, mel Ian de båda släkter som dessa kungar representerade, 
upp igen. Knut Erikssons son Erik fick stöd från Norge, medan Sverker 
erhöll hjälp från Danmark. De avgörande slagen stod vid Lena och Gest
rilen 1208 och 1210. Båda resulterade i nederlag för Sverker, som stu
pade i det sistnämnda slaget. Uppmarschen för den danska hären har 
troligen följt stråket Viskan-Ätran. 

1275 

Samma fenomen upprepades 1275 när Magnus (sedemera med ti I I namnet 
Ladulås) och hans bror Erik med hjälp av en dansk armekår besegrade 
kung Valdemar Birgersson vid Hova i norra Västergötland 1275. 

1281 

Dalin uppger i sin Svea rikets historia, att danskarna belägrat Kinnahus 
i Mark på vintern 1281 - 1282, dock utan framgång. Uppgiften går 
inte att verifiera. 
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sid. 68 

1289 

Magnus Ladulås besegrar en dansk arm~ vid Ettak, beläget vid Ätra
dalens mynning till Halland. 

1306 

. Vid jultiden 1306 marscherade den danska kungen Erik Menved troligen 
upp genom Ätradalen. Aktionen var avsedd att hjälpa kung Birger Mag
nusson (som strax tidigare blivit fängslad vid Håtunaleken) i hans kamp 
mot sina bröder, hertigarna Erik och Valdemar. Vintern var så sträng 
att sunden mellan Danmark och Sverige var igenfrusna i mer än 13 veckor. 
Den danske kungens avsikt var att snabbt marschera in i Västergötland. 
Han - lyckades dock inte erövra borgen Kinnahus i Kind. Den tidsfrist som 
hertigarna Erik och Valdemar fick, använde de till att samla en krigshär 
ti 11 trakterna söder om Ulricehamn. 

Den danske kungen fick efter sin misslyckade belägring marschera en an
nan väg norrut. Av olika anledningar utkämpades inte något slag mellan 
de bägge härarna. Man slöt istället på trettondagen 1307 ett stillestånds
avtal i Säm i Kinds härad. Viskadalen har nämnts som ett vägalternativ 
för den. danske kungen, när han lade om sin marschrutt i en artikel av 
Flemniing Dahl som behandlar händelserna. (Borås museums årsskrift 1952). 

1366 

Vid pingst 1366 ryckte danska trupper in i Sverige utmed Viska- och 
Ätradalarna och ockuperade Marks och Kinds härader samt de västra 
delarna av Småland. Det var resultatet av en allians mellan den 
svenske kungen Magnus Eriksson och hans son Håkan (kung i Norge) 
och Valdemar Atterdag riktat mot Albrekt d.y. av Mecklenburg. Om
rådet kom sedan att förvaltas av danskarna i 20 år. Strax före dessa 
händelser måste borgen Öresten ha blivit uppförd. Den omtalas i det 
skriftliga källmaterialet för första gången vid denna tidpunkt. 

1380 

I mars 1380 bröts freden återigen mel Ian det av Mecklenburgarna 
styrda Sverige och en dansk-norsk al lians. En dansk arm~ marscherade 
upp genom Västergötland varvid bl.a. Skara domkyrka brändes ned. 

1383 

Efter hcindelserna 1366, då danskarna erövrade Mark och Kind, var 
hertig Erik av Sachen (i dansk tjänst) länsherre. Hans fogde Johan 
List på Öresten skall enligt en uppgift ha dagtingat för en svensk hcir 
1383. Uppgiften går dock inte att verifierc;a. 



sid. 62 

1389 . 

Den 24 februari besegrades Albrekt av Meck lenburg på Ås le mosse 
utanför Falköping av drottning Margareta. I samband med dessa hän
delser marscherade en dansk hjälphär från Halland upp mot Falbygden . 

1435 

Under Engelbrekts uppror mot Erik av Pommern marscherade han efte r 
ett misslyckat försök att erövra Axv~I Is slott genom Ätra- och Viska
dalarna till Varberg. På vägen erövrade han Öresten, som br:ändes. 

1453 

Strax efter pingst anföl I Kristian I Västergötland. Sveriges konung var 
då Karl Knutsson Bonde. Kristian sände. sin morsk Claus Rönnow upp
med Ätran med uppdrag att belägra Kindaholm. Själv fortsatte han 
norrut mot Älvsborg. Under detta fälttåg ockuperades sydvästra Väster-
götland av danska trupper. · 

1470 

I slutet av februari el ler i början av mars detta år belägrade Kristian 
I det nu återuppförda Örestens slott men besegrades i ett fältslag av 
Sten Sture. d .ä., som marscherade ned utmed Viskan norrifrån. 

1471 

Detta år slöts det s .k. Kungssätersfördraget. Platsen utmed Viska
stigen belyser vägsträckningens betydelse. 

\ 
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40. 
1502 

Kristian Il (då kronprins) intog i juli Örestens slott efter att först ha 
erövrat Älvsborg. 

1511 

I januari anföll Kristian Il Vcistergötland. Enligt Hi ldebrand hotades 
Kind och Mark av 2000 hovmcin som vcintades till Varberg. 

1519 

Detta år, skriver Hi ldebrand ( 1884-98), hemsökte "den hem födde vargen" 
Karl Knutsson Tre Rosor (som var i tjcinst hos Kristian Il) Vcistergötland 
med mord och brand. Det finns inte många uppgifter om fcilttåget, som 
utgick från Varberg strax före nyår och troligtvis var avslutat i slutet 
av februari. En kort tid senare bronde och härjade svenskarna som repre-
salieåtgcird Halland. 

1520 

Kristian Il företog detta år ett vinterfälttåg mot Sverige. Hans trupp-
styrka skall ha uppgått till ca 20._qoo man. Huvudstyrkan marscherade upp 
genom Halland och följde sedan Atran. En mindre avdelning drog fram 
genom Viskadalen. De båda styrkorna förenade sig sedan söder om Åsunden. 
Den 19 januari besegrade den danska arm~n på Åsundens is, vid Bogesund 
(nuv. Ulricehamn) ett svenskt bondeuppbåd. 

Några slutsatser kan dras av dessa historiska data. Viskadalen har 
utan tvivel spelat en stor roll som uppmarschvcig till Västergötland 
och som alternativ till leden utmed Ätran. Belcigenheten av Öre
stens borg, (se vidare beskrivning av vcigen sid. 6 .8 och bild sid. J J) 
som har en parallell i Oppensten vid Ätran, understryker att man 
hade behov av en militär replipunkt. Viskan kan med sin sanka dal
gång erbjuda ett snabbare vcigalternativ vintertid, under förutsätt
ning att det blev en kall vinter, än Ätrans dalgång. Detta cir ett 
förhållande som man dock bara kan spekulera över. 

Det är först med Gustav Vasas regeringstid som vi för första gången 
får fast mark under fötterna betroffande Viskastigens förankring i det 
historiska kcillmaterialet. Detta är genom två brev i Gustav Vasas 
registratur. De~ ena är daterc;,t 5 juni 1540, och däri stadgas om 
landsvcigar, tillåtna för trafik över .grcinsen, särskilt med hcinsyn till 
hande Is färder.. En av de upprciknade-- vägarna _ går: Varberg - Grimma
red - Bro~y - Kinna i Mark - Kinnarumma -i Mark - Fristad •••••• 
Det ' andra brevet är från 1559 och behandlar "Betcinkande · om Rikets 
tillstånd av utvalde kung Erik och Rådet 1559". I brevet anförs följ
ande vcigstrcickning. "lfrå Varberg. Then siätte lantdzvägen åth Bergim 
i Marck och så åth Sexdre i Kindh och till Bogesundt ••• ". 



Här finns med andra ord ett stadgande om att vägen skall ha en viss 
sträckning och att man skall använda en viss speciell väg. Om detta 
förhållande är applicerbart för medeltida förhållande i allmänhet är 
ytterst osäkert, i synnerhet som det är först under senare delen av 
medeltiden som det uppstår ett intresse från statsmakternas sida att 
föra en protektionistisk handelspolitik i området. 

Paul Dolnsteins teckning på tyska landsknektar från 1502. 
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sid. 60. 

VISKASTIGEN UNDER NYARE TID 

Under 1500-talet var boskapsskötsel och järnhantering två av de domi
nerande näringsgrenarna i Sjuhäradsbygden. Knallarna hade ännu inte 
börjat med sin landsomfattande verksamhet. 

Den naturligaste avyttringsvägen för traktens produkter var under medel
tiden söderut, men detta var ett förhållande som 1500- och 1600-talets 
svenska riksstyrelsen försökte att ändra på. I första hand ville man få 
full kontroll över handeln med det danska Halland och de inkomster som 
denna verksamhet gav. Men dessutom önskade man att på längre sikt 
kunna utnyttja områdets produktion för den svenska handeln. Det är mot 
denna bakgrund som man får betrakta Gustav Vasas och andra kungars 
förbud mot landsköp och förbud mot att utnyttja andra än vissa tillåtna 
vägar för transport av handelsvaror och boskap. För vissa varor som ex. 
hästar var det under långa tider exportförbud eftersom den svenska arm~ns 
behov först och främst måste täckas. Boskapsskötse I och järnhantering 
förenade Sjuhäradsbygden med Västergötlands slättlandskap och Bergslagen. 
Boskapen kunde bytas mot brödsäd och järnmalm på marknaden i Askersund. 

Med undantag av de anvisningar som Gustav Vasa och Erik XIV givit och 
som dessutom är alltför vaga för att man skall kunna fastställa en viss 
sträckning i terrängen med någon större säkerhet saknas närmare uppgifter 
i källorna om Viskastigen under 1500- och 1600-talet. Troligen följde 
det medeltida stråket, men man kan kanske förmoda att sjö lva Viska
dalen även alltmer började komma i centrum. Men vi kan inte fastställa 
var bönderna drev sin boskap och var de körde sina foror med säd och 
malm. Säkerligen stod också alternativ ti Il den medeltida ridstigen ti Il 
buds. 

1565 besökte Erik XIV Öxnevalla i samband med operationerna under 
Nordiska sjuårskriget. Han planerade att återerövra det av danskarna 
nyss intagna Elfsborg och att erövra Varberg. Under uppmarschen sändes 
artilleriet med hertig Karl (Karl IX) längs Ätran, medan Erik själv med 
resten av arm~n under kungens befä I tågade ned längs Viskastigen. I 
kungens följe ingick också så gott som hela hovet liksom hans kansli. 
Enligt Göran Tegel, som skrivit en krönika kring Erik XIV ingick riks
rådet, kungens höga nämnd och "statssekreterarna", bl .a. Göran Person 
och dessutom Karin Månsdotter. Ti Il detta kom en mängd pager och 
kungens egen gårdsfänika, 900 man till häst och livvakten de 300 s.k. 
svarta ryttarna, detta på grund av deras svarta bröstharnesk. ·,· . 

E,nligt traditionen skall Erik XIV ha hållit råd i _prästgården i Vik. -
Arm~n lär dock ha fått breda ut sig över hela Oxneval la hed för att 
få plats. - Vid det rådslag som hölls där bestämdes att Erik själv inte 
skulle föra befälet över arm~n. Han återvände för övrigt sedemera till 
Västergötland, där han stannade under resten av fälttåget. Det hela av
slutades med en fest, som trakten sällan skådat. Enligt uppgift från 
vinskrivaren tömdes 160 kannor rehnskt vin. 



Nästa gång som vägen används i "offic ie I la sammanhang" var under 
Kalmarkriget 1609-1613. Men krigsoperationerna tycks inte ha tagit 
samma proportion som tidigare i denna landsända. Smärre avdelningar 
på hundratalet man från båda sidor tycks dock ha härjat över gränsen. 
Det v:ir under en sådan skärmytsling, som en träffning mellan svenskar 
och danskar ägde rum vid Kinnaborg. 

011 vi därmed lämnar kapitlet om de många krigsoperationerna i om
rådet kan vi konstatera att redan Gustav Vasa och Erik XIV visade in
tresse för att förbättra vägarna. Samma intresse visade även Gustav 11 
Adolf, inte minst i samband med anläggandet av Göteborg efter Älvs
borgs lösen. 

1600-talet innebar en kraftig utveckling av vägnätet i Sverige, vilket 
i det aktuella området skall sättas i samband med den "försvenskning" 
av danska områden {Halland bl.a.) som tillföll Sverige efter freden i 
Rosk i Ide 1658. En mängd berättelser, bl .a. från landshövdingarna i väst
götalänen till generalguvenören Lennart Torstensson, ger upplysningar 
om förhå I landena. 

Redan 1635 hade man inrättat ett särskilt postväsende för arm~ns kurirer. 

1649 var friskjutsen avskaffad, och två år senare kom en ny gästgivare
ordning. Man måste på lämpliga platser med lagom inbördes avstånd, dvs 
2,5 till 3,5 mil, upprätta gästgiverier. I Älvsborgs län utsågs dessa 
platser på tingen år 1652. Man förde lade också krögarrättigheter. 

Ramslätts gästgivargård nr 119, karta 16. Se även sid.44, 86, 
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se sid. 26, 
43 och 86 

De gästgiverier som omtalas i området var Ramslätt i Fritsla sn, Skene 
och omvöx lande Hi nnared och gårdar i Öxneva I la sn. 

Ramslött omnömns som 11 Ramsleff 11 redan 1419 och upptages som tre 
gårdar från 1546. "Giestgifwaregården" omnämns 1695. 

Skene omnämns redan 1394 (Skädenäby ?), sedan 1535 som 11Sködenne 11
• 

"Giestgifwaregården" omnämns 1690, men "Anders Giestgiefuare" redan 
1665. 

Redan 1615 hade Källeberg Skattegården i Öxnevalla sn gästgiverirättig
heter, men kronogården och Karstorp som biträdande gårdar. Rättighet
erna övergick sedan till Sundholmens gård och var ett tag knutna till 
Hinnared (Horreds ,sn). Vissa av gästgiveriernas privilegier indrogs redan 
1914, men skjutsstadgan avskaffades definitivt först 1933! Måhända kan 
det vara så som Knut Hansson konstaterar beträffande gästgiverierna i 
Öxnevalla socken, att det var motboken som definitivt satte punkt för 
gästgiveri näringen. (Hansson 1978) 

11 Det var kanske först i samband med Karl XI :s uppmarschplaner för 
Sveriges försvar, som vägarna riktigt kommo i förgrunden för 
det allmänna intresset. Nu företogs en mängd anstalter, som berörde 
kommunikations läget och transportväsendet. En fu I lständig kännedom 
om vägnätet införskaffades, varför man talat om Karl Xl:s tid som de 
svenska vägarnas upptäcktsperiod. Vissa gästgivaregårdar flyttades; ma
gasin, källare och hölador byggdes. I allt detta måste Västergötland 
spela en stor rol I. Man måste ju vidtaga åtgärder för att genom land
skapet - och alldeles särskilt genom Älvsborgs län - kunna möjliggöra 
tänkbara genommarscher för trupper från andra landskap, närmast på 
väg mot Vänersborg-Uddeval la, Bohus el ler Göteborg samt Halmstad
Skåne". (Mannerfelt 1951). 

Den äldsta karta där vägarna kan studeras härrör från 1684 (1686?) och 
är uppförd av Kettil Classon Felterus. Här kan också för första gången 
en viss sträcka av Viskastigen beläggas, nämligen sträckningen från Kung
säter ti 11 Öresten. (Se sid 48) Man kan även se att vägen fortsätter från 
Öresten via Haby gård till Skene. Någon förbindelse till Örby och vidare 
på östra sidan av Häggådalen till Fritsla är inte markerad. Samtidigt ser 
vi att vägen från Skene och söderut utmed Viskans västra sida redan finns. 

Trots vägomläggningen levde föreställningen om gamla landsvägen kvar. 
Vid sommartinget i Mark 1718 omnämns i ett mål en dragon som varit 
inkvarterad i Hylte näs Öxneval la sn, kommit ridande· på vägen åt Var
berg .... Vägen finns också delvis bevarad på de många skifteskartorna 
från storskiftet och laga skifte. (Se sid. ) Men det är också dessa 
som markerar den definitiva förändringen av vägens karaktär. Det är 
också dessa rester som vi idag kan finna i terrängen. 



Längs Viskastigen finns ett antal s.k. väghållningsstenar (bild sid.5.6). 
I en lag, gästgivareordningen, av 1734 omtalas att vägröjning skall 
ske två gånger om året, först efter vår- ·sedan -då höstarbetet var fcir
digt. Då skulle vägarna förbättras med sand och.· grus, om risk förelåg 
att vatten kunde bli stående på vägen skulle dikeA eller andra erfor
derliga dräneringar vidtagas. Buskar, ris och sly skulle borthuggas 
änd,.l till 6 alnar från vägkanten, så att vägarna ·fortare skull&; torka. 
Brc,arna var ett särskilt kapitel. Då andra alternativ var svåra att hålla 
i .'fullgott skick, övergi.ck man alltmer att lägga stenbroar. År 1734 
uppgick antalet stenbroar i Älvsborgs län till 1.210 -stycken. 

Trots alla åtgärder var vägarna uppenbarligen inte alltid i allra bästa 
skick: 

"Hwar och en som wi 11 färdas från Götheborg til I Jönköping genom 
Borås, ·roder jag allwarligen, att innan han begifwer på resan. uppföra 
alla si.na affairer samt wäl förse sin Kantin emedan i bästa fall man 
bör bereda sig derpå, att få sitt åkdon sönderkört och twingas att i 
någon ,Cyklops hydda tillbringa ett halft eller helt dygn ••• Att köra 
i en nyss uppkört stenig åker tror jag wara bättre än på den wägen ••• 
Wägarne genom Wedens och Åhs härader woro goda, men sedan jag 
inkom i Redwägs härad syntes en märklig skillnad, ty på flera ställen 
i synnerhet nära Ulricehamn war wägen ti 11 den grad wanwårdad, att 
jag på jemna wägen ej kunde köra annat än i gående". (Ur Borås tid
ning 1840). 

Om Viskastigens utseende och skick finns inget antecknat". 
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RESULTAT 

Under fältarbetet har vi försökt att leta oss fram efter principen "kor-
. taste vägen mellan två punkter är en rät linje". En princip som gäll
.de både anläggandet av äldre vägar och arm~ns postvägar enligt lag
stiftningen. Det visade sig att det efter en "rak linje" mellan Kungs
säter och Öresten samt vidare norrut, finns rester av en ä Idre vägsträck
ning, som idag består av ett antal mindre by- och bruksvägar mel Ian 
Kungssäters prästgård och Öresten samt vidare norrut genom Fritsla. Vä
gen tycks ti 11 - sin karaktär sönderfalla i två delar söder och norr om 
Öresten/Örby kyrka. Dessa delar kan därför behandlas var för sig. Vid 
samtal med dem som bor utmed södra delen av sträckan har den flera 
gånger betecknats som "gamla landsvägen II el ler som "kung Kristians 
väg". På flera ställen har man också visat oss i terrängen var den ti
_digare. gått. Förmodligen finns det här en tradition som sträcker sig långt 
bortom 1800-ta.let. 

Det är omöjligt att bevisa att den medeltida Viskastigen verkligen har 
g9tt fram enligt den av oss föreslagna sträckningen. Troligen har den 
även varierat under tidernas lopp. Det finns dock företeelser i dagens 
landskap u.tmed vägen, som styrker vårt förslag till denna sträckning, i 

sid. 28 första hand kanske de naturgeografiska förutsättningarna utmed Viskan 
me I Ian Varberg och Öres ten. Under förutsättning att man skal I färdas 
raka vägen kan m"an inte bekvämt välja någon annan vägsträckning u
tan betydande svårigheter i form av mossar och övergångar över åar 
och bäckar. Man får även ta i beaktande det självklara förhållandet 
att när . man vä I tagit sig upp för en åssträckning man inte gärna går 
ned ifrån den, om man inte vill färdas f någon annan riktning än åsens. 
Utmed vägsträckningen finns sedan andra indikationer, såsom möjlighe-

karta ter att orientera sig med hjälp av Öresjöns och Tolkens sydspetsar, ett 
nr 10 antal flyttblock (varav ett med tradition), ett antal klart identifierba-
nr 5 ra fornminnen (ex. Hjältarös, även det med tradition), och två källor 
nr 31 och 39 (tillgång till vatten för hästarna, uppe på åsarna, bör ha spelat roll 

vid vägval) m .m. Stengärdesgårdarna som bitvis ligger utmed vägsträck
ningen är mycket svåra att bedöma ur ålderssynpunkt. Det odlingsland-

nr 32 skap som vi ser idag är inte äldre än ett par hundra år. 

sid. 42 

bil. 111 

Om vägsträckningen under medeltiden har gått här, så har i varje fall 
dess karaktär av riksväg mel Ian Varberg och Fal bygden brutits sönder 
genom de restriktioner av vägvalet som infördes av Gustav Vasa, och 
som senare alltmer permanentades under 1600-talets lopp i samband 
med omläggningen och upprustningen av vägnätet och gästgiverierna. 
Förändringen fortsatte i samband med storskiftet och blev definitiv i 
samband med att Laga skiftet genomfördes. Vägen erhöl I då dagens ka
raktär och detta på grund av de ändrade transportbehoven. Denna ut
veckling kan man finna stöd för i det tillgängliga kartmaterialet. 



Embryot till 1600-talets nya vägnät finns redan. Den gamla riksvä·ge·n 
karta 1 - 8 från Öresten och söderut kan anses som verifierad. 

karta 10 - 14 En fortsättning av vägen norrut enligt ovan är däremot svårare att beläg
ga. Men troligt är, att man dragit fram denna sträcka före 160O-tolets 
mitt och att man därvid nyttjat gamla kyrkvägar och byvägar. Så tycks 
man ha burit sig åt i tidigare sammanhang. Att sträckningen verkl-ige:n 
funnits framgår av att den från 1635 och framåt användes som postväg 
(enl. den muntliga traditionen). Även väverskorna, som gick med arbe
te i trakten, begagnade denna genväg ti Il Fritsla. Gästgiveriernas an
läggning och stadganden om väghållning etc dvs statsmakternas omsor-ger 
om vissa sträckningar och viss kvalitet på vägen har förmodligen innebl:1-

sid. 48 ff 

. rit att vägen flyttats till Häggådalens västra sida. 

Efter 17 års arbete förelåg 1696 en "Wägwijsare", som beskrev och vär
derade olika uppmarschvägar för arm~n. I denna nämns emellertid inte 
den ovan skisserade sträckningen. Detta tillsammans med det förhå:llan
det att vägen försvinner från kartorna - jmfr 1711, 1746 etc års kar
tor - gör att man får förmoda att vägen alltmer förlorat sin betydelse 
och degraderats till en lokal genvä_g för posten. 

Före 1710 fanns det inga m i I sto I par i Älvsborgs län. Lantmätaren W. 
Kruse fick då i uppdrag av landshövdingen att föranstalta om sådana. 
Kruse föreslog, att milstolparna skulle förses med målade bleckplåtar. 
För uppmätningen hade han konstruerat ett instrument, som skulle stäl
las på två hjul av en viss angiven storlek och som hade en tydlig mil
och alnanvisning. Instrumentet skulle kunna dragas av en häst. Det är 
inte bekant om det användes för Älvsborgs län. 

De geometriska uppmätningarna för Marks härad härrör enligt uppgift 
från 1650-talet. Äldre kartor kan ha funnits, men troligen har det då 
varit fråga om ett hemligt militärt material, som skattat åt förgängel
sen. Det är tänkbart att det kan ha brunnit upp vid slottsbranden 1697. 
Större delen av våra medeltida arkivmaterial förstördes nämligen då~ 
I sviten av översiktskartor från 1684 (1686), 1711", 1776 och 1808 
finns den södra vägsträckningen från Kungssäter till Öresten enbart an
given på den äldsta. På kartan från 1711 är den allra sydligaste biten 
markerad. I övrigt finns ingen större väg markerad; den är redan flyt
tad ned på sträckningen Ramslätt - Skene - Hinnared, dvs gästgiveri-

. erna markerar den nya 1600-talsvägen, som byggdes för att förbättra 
transporterna ti Il och från det nu alltmer försvenskade Halland. Sam
ma förhållande visar de geometriska uppmätningarna och skifteskartor
na över byar och enstaka fastigheter. En genomgående tendens är att 
ju äldre karta~ är, desto bättre synes vägen ha varit. Vägen från Öre
sten/Örby och norrut till Fritsla gamla kyrka och vidare till Ramslätt 
är mycket mera svårfärdad. Naturligtvis är vägnätet mellan Öresten 



Feltreus karta 

från 1686 (?) 





l(arta ö t·er la11dsv ägarna i Älvsborgs län 10- Vägkart cbokcn 111,2. 

Vcigkarta från 17 42. 





Länskarta ( deta I j) från 1808. 



bil. ·111 

j fr. s. 47, 
68 och 80 

kartan ej 
redovisad 

nr 1 11 

sid. 48 

och norrut mycket beroende av att det redan sedan gammalt har rört 
sig om ett tcittbebyggt område, vägen övergår därför mellan gårdarna i 
byvägar. När vägen börjar lämna tättbebyggt område upp mot Marsjön, 
får den i folkmun beteckningen postvägen. Vi står här inför ett vctgav
snitt av en helt annan karaktär än det föregående. Dels ctr det svåra
re att verifiera i terrängen, dels saknar det nästan helt kortunderlag 
som kan bestyrka den gamla vägtraditionen som postvctgen har, nämli
gen att gå så rakt och gent som möj I igt och att utnyttja ru llstenslssar
nas sträckning. Det är uppenbart att vi här står inför en vög av yngre 
datum, dvs efter 1635 den tidpunkt då -arm~n införde ett postvctsende. 
Ströckan Marsjön - Fritsla kan naturligtvis vara lika gammal som den 
södra delen, men vi kan med ledning av kartan från 1684 faststctlla 
att den förlorat sin karaktär av riksväg. 

Pli en skifteskarta från 1705 ( ?) över Gudsås ägor, stllr skrivet "gamla 
landsvägen mot Örby och Öresten". Detta skulle kunna tolkas som att 
postvögen inte skulle ha gått utmed västra stranden av Marsjön. S6 ctr 
dock förmodligen inte fallet. Den markerade vägen är förmodligen en 
anslutningsväg från Häggåns dalgllng upp til I den gamla landsvögen •. 
Vögen skulle i annat fall helt ha brutit sitt tidigare terröngval och ö
vergett principen om den genaste vägen - vilket inte är sörskilt troligt 
med tanke på vad som stadgades för postdrängarna. 

Efter Fritsla gamla och nya kyrka står vi inför ytterligare en vög med 
ny karaktär. Här övergår inte bara den medeltida vägen utan även 
postvägen - som troligen går upp till Seglora - i den väg som byggdes 
på och förbättrades under mitten och i slutet på 1600-talet, en väg som 
förband gästgiverierna i Ramslätt och Skene. 

Vår kunskap om sträckningarna av de forntida vägarna är ytterst begrcin
sad. Den vögsträckning som vi har föreslagit kan till sina södra delar 
stanna frlln medeltiden, men detta kan inte beläggas. Den södra delens 
existens under medeltiden kan däremot troligen beläggas·, dels genom 
en existerande muntlig tradition och dels genom kortmaterial frlln 1684. 
Från 1635 har vägen förmodligen fungerat som postväg. Sedan länge '
hade då dess södra del varit betydelselös som riksväg. t-ited undantag 
för sträckan mellan Fritsla och Ramslätt har vägen därefter gradvis allt
ifrån 1700-talet brutits sönder genom skiften och till följd av bristan-
de underhål I. :. 

I bilaga 111 är en samling skifteskartor redovisade, där man på skilda 
· ställen kan urskilja Viskastigen som en av olika skiften och ändrade 

behov, mycket till skicket varierande väg. Skifteskartorna är vidare 
redovisade på sid 3, karta c. 

\ 

53. 



54. 
,: 

sid • . 39 

sid. 56 

sid. 21 

En "guide" till dagens Viskastig 

. Vi börjar följa Viskastigen i Kungsäter, som första gången omnämns 
år 1326, då benämnd Kunungasaeter. Namnet syftar tro I igtvis på 
hemmanet. Kungsäter nr l Prästegården som ett kronogods. 

Bakom prästgården ligger den gamla begravningsplatsen och kyrko
ruinen. Av konstruktionsdetaljer, kan man sluta att kyrkan troligen 
tHlkommit under tidig medeltid. Det inre av ruinen har utgrävts, 
varvid två gravar undersöktes. Denna ena var tidigare känd såsom 
tillhörande Stacke junkrars grav, den andra var okänd. Uppgift om 
vem den skulle tillhört saknas följaktligen. I den förra graven på
träffades metallhandtag till kistor, troligen efter Peder Rytterström 
(död på Stackenäs 14/2 1668 samt hans hustru Ingrid, född Silver
lood, död 1723) och två gu.ldringar. 

Vid denna kyrkoruin finns även en rest sten till minnet av det 
möte, mellan svenska (Sten Sture d.ä.) och danska stormän, som 
går under namnet Kungsätersfördraget. Mötet, som höl Is i präst
gården den 9 april 1471, ledde till ett vapenstillestånd i striderna 
·mellan den danske kungen Kristian I och Sten Sture d.ä. Fördraget 
var ett sätt att förhala konflikten, och den tid som vanns, använde 
Sten Sture till att konsolidera sina ställningar, och vid Brunkeberg 
på senhösten samma år löstes konflikten genom att Kristian slogs 
tillbaka. 

Den nya kyrkan är byggd år 1881 och är ens .k. centralkyrka; 
den är åttakantig med tornet mitt över kyrkan. I landet finns to
talt 12 centralkyrkor varav endast två är åttakantiga. 

Sträckningen mel Ian Kungsäter och Tolkens sydspets är mycket o
säker, emedan terrängen här är svår vilken väg man än väljer. 
Vid Agnbäck återfinner vi den dock; vid vägrenen står en väg
hållningssten, och ett par meter därefter passeras bäcken på en 
gammal stenbro. (2). Vägen släpper här kontakten med Tolke~ 
som måste ha varit en utmärkt orienteringspunkt, och försvinner 
upp i skogen. 

Torpet som ligger här kallas för Drygers (se karta bil. 111) här lever 
fortfarande den muntliga traditionen om danskarnas anfall in i Mark 
under medeltiden och 15-1600-talet. Det berättas att "dansken stod 
i gatan (på vägen, bygatan) så långt man kunde se. 11 

' 

Vägen härifrån upp til I Öxneval la hed - livkompaniets övningsplats 
- var naturligtvis genväg för de soldater som hade sina soldattorp 
här. 



'' 

karta l ~ 

Hypotetisk vägstri:lckning, med v:sst stöd i kö! !materialet. 

• • • • • • O lika a lternativ e !ler svårbe lagr:' s~räcka . 

K/evabergef 



r. 56, 

sid. 9 

sid. 97 

Väghållningssten vid Agnebäcken, nr 2. 

Vid Aplagården blir vägen använd som hyggesväg. Efter Si
katorpet (3) återfår vägen sin gamla karaktär, och är tämli
gen intakt. Den är därefter ömsom hyggesväg, ömsom intakt 
fram till benstampen (4). Den fortsätter som hålväg, ganska 
illa medfaren, förbi 11 Hjältaröd 11

, ett gravröse från bronsål
dern. Det är ca 18 meter i diameter och 1, 5 meter högt. 
Röset har en tendens ti 11 · brätte, dvs en runt om röset gåen
de stenkant. 
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sid. 16 

Hålvägen fortsätter så fram till "Torins" varefter vi finner yt
terligare ett röse (6). Vi har också passerat en jättesryta (7) 
och några rösen (8) på höger sida av vägen. Vi passera Askebo, 
och i dalen flyter en bäck som kulverterats (9) o Vägen kommer 
sedan upp vid ett flyttblock - "jättestenen" (10) , som 
enligt traditionen skall ha kastats av en jätte mot Öxnevalla 
kyrka men inte nått fram. Härefter är sträckningen oklar fram 
till kyrkan. Vid kanten av ett sandtag ligger en s.k. enkelstuga. 
(13, -- och bil o I) . På höjden ovanför ' jättestenen några 
röjningsrösen (11) och en stensättning (12). 

Troligen har vägen gått upp tilJ kyrkan, raka vägen från jät
testenen, men är i så fal I förstörd av den ovan nämnda grus
täckten, el ler uppodlad. När Ö~neval la kyrka byggdes är 
okänt (?), men åldern torde vara ansenlig. Den om- och till
byggqes i olika etapper, men brann ner 1825, Den var åter 
uppbyggd år 1831 1 (14). 

Även vägsträckningen efter kyrkan är oklar. Två möjliga 
sträckningar finns. I området finns några röjningsrösen (15) 
och några gravrösen (16 och 17). Ett stycke norr om kyrkan 
finner vi den åter, vid ett område med röjningsrösen (18). 
Ett gott stycke ti 11 vänster om vägen, vid stigen ti 11 torpet 
Åsen, ligger en sten'sättning (19). 

Jättestenen, vid Öxneval la k:a ., nr 10 . 





60 . .. 
. , 
i 
" 

En väg från kyrkan som kan ha anslutit ti 11 Viskastigen kommer från 
Rättarns (21), förbi Heden och Nordhagen. (Namnet skall enl. Knut 
Hansson i boken Landet kring Veselången, inte ha med den tidigare 
nämnda rättarinstitutionen att göra). Troligen har Viskastigen genat 
söder om Öxnevalla kyrka och den hed som Erik XIV~s arm~ slog 
läger på (jmfr s. 42) förbi Krigarhögen e I ler Korsåkern (namnet ej 
med på kartan!). 

Krigarhögen utgörs av en s.k. drumlin, en bildning av inlandsisen. 
Enl. traditionen . skal I en svensk officer stående på högen tagit emot 
en kapitulerande dansk härstyrka. På åkern nedanför växte sedan 
blommorna i form av ett kors. Åkern är numera borttagen av en grus-
täkt. . . 

Vid Öresjöns sydspets ligger så Viks går_d, förr ett prästboställe. På 
tomten finns en rest sten, enl. sägnen efter en stupad dansk fänrik 
och i vqgkanten ligger en sentida gravsten som återanvänts som mjölk
pol I (20). På prästgården i Vik hade Erik XIV och svensk hovet sitt 
läger vid besöket 1565. Viskastigen fortsätter förbi en torpruin vid 
Bökenäs (22) där den sammanfaller med vägen från Vik för att sedan 
försvinna utmed Öres jöns strand i en vacker blandskog. Utmed strand
kanten finns några röjningsr.ösen (23) • 

HS 
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.......... ~ 
Mjölkbordet vid Viks gård . Objektnummer 20, 
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sid. 90 
sid. 25 

Vid Stentången går en hålväg upp genom skogen, över en 
stenbro (24) och upp över Långaremossen. Vägen används här 
delvis som hyggesväg och är i tämligen dåligt skick. Det be
rättas att här då Kristian I bl i vit makthavare i trakten under 
föl ttåget 1453 fanns två bröder, som, emedan danskarna bränt 
ner deras gård, flytt ut på öarna i Öresjön. Flera . andra bön
der i samma situation slog föl je· med dem, och ". o . och snart 
började de an fal la fienden, hvarhelst de träffade honom, och 
han ej var dem allt för öfverlägsen i antal. Redan i den första 
striden nedgjorde de sjuttio fiender och vunno så stort byte att 
värdet tiofalt öfversteg hvad de förlorat". (Vestergötlands Forn
minnesförenings Tidskr ift, andra bandet, 1903). 

Efter Långaremossen korsar Viskastigen en brukningsväg vid vi 1-
ken vi finner ett röjningsröse (25). Vid Ryden går den sedan 
in i skogen där den till viss del är helt igenväxt, till viss del 
används som hyggesväg. Den passerar direkt förbi ett antal rö
sen, varav det ena kal los "Gul lerör" 26 och 27 samt 28). -
Efter detta röse gör vägen en sväng för att undvika ett sank-

. område, här finner vi först en väghållningssten (30, sid 34) 
och en klarkälla (31). Till höger om vägen, mot Lillmossen 
ligger en fångstgrop (29), i vilken man skall ha "tagit varg" . 

Klarkällan vid Gullrör, nr 31 . 
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64. 

Att varg verk I igen jagats i trakterna framgår av en anekdot 
hos Skarstedt som Oll} _ kyrkoherden i Örby, Bengt Falkenholm, 
skriver "Klagar 1735 öfver en Jägare och Cronbetjent, som 
åstadkommit stor förargelse r;ned uppbåd åt flere hundra bön
der ti I varg jakt just vid gudstjenstens början i Kinna S. Mattiee 
dag; vid 200 personer hade gått ut; på kyrkvägen tillfrågade , 
varför, svara de att de fått ordi-es till varjeskall". (Skarstedt 
1882). 

Strax efter klarkäl Ian finner vi en vacker torpmil jö med flera 
röjningsrösen '32 och 33). Vägen går vidare över en numera 
borttagen stenbro (34) ti 11 Hönekul la med röse . och ruin (36 
och 35) fortsätter förbi ytterligare en torpmiljö (37, sid 41). 
Vägen är från klarkäl Ian och hit tämligen intakt. Förbi 
Ljungalid och Bryneslätt är vägen brukningsväg fram till Eke
berg och den där befintliga stensättningen (38). Vägen går 
sedan in i skogen, förbi en klarkälla (39), och är här mycket 

. svårskönjbar. 

Torp1 nr 37 • 
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, .,, 

Från Anderstorp är sträckningen klar, vägen är dock bitvis 
bortodlad (41). På åkern står något som möjligen kan vara 
en "rest sten" (40), en grovform från de första 500 åren e. 
Kr. f. Dock finner vi den åter som dålig hålväg sydväst om 
Mossa berg, varefter den går över en vacker stenbro med dubb
la valv (45). Runt den oklara sträckningen finner vi röjnings
rösen (43 och 44) samt rester av ett röse (42) som undersöktes 
1948 av I. Vallin. 

' 4$ '. ;.. ,, .. 
. ·-' ~ ~-

,., . .. 

sid . 68 

sid. 9 

Stenbro vid Mossaberg, . nr 45 • 

Den sista sträckningen till Öresten via Skogsdal och Grönskog, 
passerar Lerån och kommer fram vid Öres tens gård. Längs den 
sista sträckan förbi Skogsdal och Grönskog finns ett gott stycke 
till vänster om vägen, vid Maden, en lokal där rester av 
några stenyxor funnits, samt ett par röjningsrösen (46 och 47). 
Vägen går sedan över Lerån och kommer fram vid Örestens 
gård. På domänverkets område finner .. vi ytterligare en fångst
grop (48) samt slottsberget, en gång Orestens fäste (49). 

'-- . 
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sid. 38 

sid. 41 

_Örestens historia kan ytterligare belysa Viskastigens historia 
under medeltiden. Inte minst på grund av vägsträckningen som 
sådan förmodligen i högsta grad bidrog till att man anlade . 
borgen på just denna plats. 

Det ligger utanför utredningens målsättning att ga in närmare 
på borgens historia. Kortfattat byggdes den någon gång mel Ian 
1362 och 1366, byggherrarna är inte möjliga att fastställa i 
de under denna tid förvirrade politiska förhållanden som rådde 
i området. Fästet brändes ned · 1435 av Engelbrekt och låg nere 
till dess Sten Sture d.ä. byggde upp det förmodligen i flera 
etapper 1456, 1460 och 1469. Borgen brändes igen år 1502 
under kronprins Kristians fälttåJ, varifrån Paul Dolsteins teck
ning härstammar. (Paul Dolstein var en tysk landsknekt i 
dansk sold). Boi'g~n byggdes upp återigen strax efter 1511 och 
övertogs av Ture J°önsson Tre Rosor (som var i dansk tjänst) 
efter Kristian Il' s seger över Sten . Sture d.y. 1520. Den sål
des sedan till allmogen i Mark för 100 oxar (Kristian II kal
lades inte för inte Kristian gode i Danmark) som brände upp 
borgen, antagligen vid midsommartid 1521. 

Så länge Öresten var befäst kallades .det för Cronones slott 
och trakten däromkring för Örestens län. 
1568 gavs länet åt Johan 111 under namnet: friherrskapet Krono
bäck och Öresten, åt riksrådet Erik Gustavsson Stenbock, för 
dennes bistånd i kampen mot Erik XIV. 
Under Karl XI 's reduktion drogs friherrskapet in och Öresten 
blev boställe för översten på Elfborgs regemente. 

Örestens går.d1 nr 49. 
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Foto i bygg. 
inv. etapp l, 

·A976. 

Viskastigen är mycket svår att få fatt på efte r Öresten. Den munt
liga traditionen berättar idag om att man under 1800-talet utnyttjade 
vad överSlottsån på ett ställe där det fanns kvarnar (5l)vilkaär om
talade redan under medeltiden, eller använde en spå ng vid nuvar
ande kraftverksdammen (52). Sträckningen kan ha gått förbi den 
kul le som har namn om sig att ha varit en galgbacke (53) el ler på 
andra sidan Haby gård (63) förbi Hj·ältemad, dä r det finns en bevarad 
ryggåsstuga (6 l), norr om röset Stora Rör (62), ett typiskt bronsålders
röse samt vidare ut till nuv. vägen till Örby (65). Väghållningsstenen 
(54) ger ingen iedtråd då den är flyttad och mi I ste nen (64) är från 
his'torisk tid markeronde infarten till Skene. 

Troligast har den dock följt samma väg som väverskorna föl jde och 
kyrkfolket, på väg till Örby, nämligen förbi Sjögamad upp till Kalv
vik, och samtidigt delat sig till en väg till Skene. 

' 
Inom området finns flera objekt som redovisas i Byggnadsinventeringen 
1976 (dock ej nr 61) varav för Viskastigens sträckning nr 58 kan 
sägas ligga utmed sträcl/ningen som sevärt objekt. Det utgör en av de 
få bevarade backstugorna i landet. Objekt nr 57 är numera rivet. 

Området kring Öresten är relativt rikligt på fornlämningar. Förutom 
Stora Rör finns ett flertal · mindre rösen (5 5, 56 och 59) varav ett inne
hål ler en hällkista (50), i området finns även ett stort antal röjnings-

, ~ . . 
rösen. 

Backstuga, n r 58. 
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i 
, ; ' .. , 

sid. 97 

bi I. 111 
detalj på 
karta 10 . 

. Om ·viskas t ige n passerat intill Haby gård kan den ha följt en mindre 
stig som kommer fram strax Som vägen Skene-Örby, vid Kungslid / 
- beträffande namnet en tilltala~de tanke. Här finns en milsten från 
1771 (69) och ett mycket fornlämningstätt område med flera rösen i 
karaktä rist iska lägen med Viskans dalgång synlig i N (70, 71, 73) 
men även flera röjningsrösen. Vägen passerar även flera hus i den 
inventerade mi ljön kri ng Örby kyrka .(72, 74, 75) . 

Håller ma n dä remot den lokala kyrkvägen utmed Öresjön som mest 
t rolig - den i varje fall genaste vägen, passerar man förutom två 
byggnadsobjekt (60 ,. 66) ett gravfält från järnåldern (67) som vårdas 
och stra x inti l l vägen en oan:, .n lig skålgropshäll - en hällristningstyp 
( 68). Vägen ha r ev. sedan fortsatt på något sätt upp t i Il Örby kyrka. 
På _kartan har mode rna sträckningar markerats. 

Ö ;by kyrka ä r byggd 1839 på grunden av en medeltida kyrka. Vid 
kyrkan finns en rest sten samt ett ental ä ldre gravstenar som tagits 
tillvara - hela miljön kring kyrkan är värdefu ll att bevara .' Bosgårde n 
fungerade f .ö . som boställe åt överstelöjtnanten vid Älvsborgs rege
mente. 

' 
Det ä r omöj ligt att säga om den medeltida Viskastigen har fortsatt 
norr om kyrka n förbi Högen (77) som är en tyvärr bebyggd, mycket 
stor hög, där topografin har utnyttjats för att förstärka storleksintrycket', 
e I ler söde r om kyrkan som på skifteskartan nedan. Mi Is tenen (76) har 
inskriptionen "Ti 11 Kinna socken 1803" och bör flyttas ti 11 ~tt tydligare 
ställe. 

Ä lvkvarnshä ' 1e n nr 68 , 
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sid . 23 
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Att Örby under förhistorisk tid varit tätbefolkat talar antalet forn
lämningar och deras relativa monumentala karaktär för. Flera his
toriska minnesmärken visar även på Örbys karaktär av central väg
<nut. Ex. på detta är den valvbro som tidigare fanns vid Ljungån 
samt vägvisarstenen (liknande den i Örby (78, 79) i vägkorsningen 
vid Oalbo. Den i fornlämningsregistret och även på ekonomiska kartan 
markerade skansen enl. fornlämningsregistret en övningsskans och ko
lerakyrkogården (81) är helt borta, då en större grustäkt har utvidgats. 
Om vi så återvänder ti 11 Viskastigen och dess fortsättning från Örby 
kan den från högen ha passerat S om Hedeborg - vars namn troligen 
syftar på att där skulle legat en fornborg - via Val lås till Brättings
torp (?) eller till Kinna. Viskastigen förlorar sig dock helt, troligt
vis p .g .a. att de olika skiftena sprängt sönder ägostrukturen och be
hovet av vägens ursprungliga -sträckning. Vi står förmodligen inför 
den betydligt senare vägkorsning som Örby utgör, och istället får vi 
här leta efter den . postväg vilken militära kurirer använde från post
väsendets i'nförande 1635 från Öresten till bl..a. Seglora. Flera forn
lämningar finns i området - röset på höjden vid Hedeborg (83) och 
e.tt område med stensättningar (80). Flera utvärderade byggnadsobjekt 
finns även ex. miljön vid Karlshed (82). Det verkar naturligast för 
oss att postvägen, någonstans, tagit sig fram till Brättingstorp på sin 
'väg till Fritslaoch norrut. 

Högen nr 77. 
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Från de inventerade byggnadsmi ljöerna vid Brättingstorp (84, 85, 871 

86) fortsätter den moderna vägen, som förmodligen har samma sträck
ning som den gamla postvägen förbi Högen upp ti 11 Åsletorp. Förutom 
bebyggelsemiljöerna 89 och 90 passeras flera fornlämningar av röse
karaktär och flera stensättningar. Gårdsnamnen och närvaron av forn 
lämningarna på gårdstomterna ger ett intryck av att ägostrukturen har 
rötter ned i förhistorisk tid om man jämför med liknande studerade för
hål landen från yngre järnåldern i mälarlandskapen. De har även en 
karaktäristisk belägenhet med vidsträckt utsikt (89). Nr 88 ger ett 
exempel på resta stenar i modern tid och utgör ett gränsmärke. Dessa 
kan ibland vara snarlika stensättningar men är ofta för "välgjorda" 
och må lade med ex. rödfärg. 

Från Åsletorp fortsätter vägen upp ti 11 ~nsagården och den enda 
tänkbara sträckningen går på N sidan av ~rsjön. Vid ~nsagården 
ligger ett stort röse och en domarring, bägge är troligen frc:m yngre 
järnåldern. · Röset är något skadat av genom att det är belamrat med 
odlingssten och domarringen består som vanligt av ett ojämnt antal 
stenar (7 st) i en ' stenkrets som mäter 6 m i diameter (91). 

I I 
~ 

' i!if .J . b. •• •• •• 

Brättingstorp, Lilligården f.d. komministerboställe byggt på 1820-talet 
i tidstypisk stil,nr 85. 
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Viskastigen - postvägen - har förmodligen inte fortsatt upp till torpet 
Kvarnholmen. Den nuvarande vägen övergår där i en stig som fort
sätter upp till Fritsla. Strax efter torpets vedbod på höger hand finns 
en s.k. jättegryta, kallad Mare gryta. Den kan vara svår att hitta 
men har varit känd länge och finns markerad på en gammal .skiftes
karta (96). 

Den gamla postvägen har i stä I let vikit av redan vid den tidigare 
omtalade lyckan (94), för att följa bäcken upp till Lilla Marsjön. 
Postvägen är här mycket välbevarad men stigen växer troligen snabbt 
igen. Den skär på ett flerta I stä I len moderna bruksvägar och nyare 
stigsträckningar. 

Stigarna och bruksvägen väster om den föreslagna .,. nu delvis en 
motionsslinga - är av betydligt senare ~fotum. Den användes enl. tra
ditionen av väverskorna när de hämtade garn i Fritsla. Vägen kommer 
fram till husen strax öster om torpet Annehult, där den är markerad 
som bruksväg på kartan. 

Den vägsträckning som vi har följt nu kommer så smaningom fram till 
det centrala Fritsla, som har ett flertal intressanta kulturhistoriska 
byggnader {99 - 109}. Den tidigare omtalade vägsträckningen från 
Fritsla till Kinna väster om Häggån (från mitten av 1600-talet ?) kan 
man se markerad bl.a. av en milsten (98 och 110}. 

Stigen me I Ian Li I la Marsj ön och Anne hu It. 
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Att följa postvägen in i Fritsla låter sig inte göras. Man kan dock 
sluta sig till att postvägen dels har fortsatt norrut, förbi nya kyrkan 
och dels fram ti 11 den kyrkplats ~om fanns förr. Den markeras nu av 
en minnessten, 111. 

Fritsla kyrka är ursprungligen från medeltiden. Ett flertal inventarier 
förvaras på Statens Historiska museum bl .a. ett processionskrucifix. 
Denna kyrka kan ha bränts ned under danskarna anfal I in i Västerg6t
land 1612. En ny kyrka byggdes på platsen där minnesstenen nu står, 
vilket vi kan läsa om i en anteckning i Seglora kyrkas annotationsbok 
"Anno 1618 Bygdes Frydzla Kiyrka af nyo upp". 1851 var den nya 
kyrkan färdigbyggd på sin nuvarande plats varefter den gamla revs. 
Vid den gamla kyrkplatsen finns ett vdd över Häggån (112), som gl:Sr 
att man kan komma rakt norrut ti 11 Seglora. 

Vi lämnar nu Viskast igen - postvägen - ·och står nu i ett vclgskcil ck:lr 
vägen leder nordöst ut ti 11 Kinnarumma. Strax norr om kyrkan passerar 
landsvägen över en vacker valvbro ( 113) men ca 100 m längre upp ut
med Häggån finns ett vad - använt som badplats - s.om kan ha fungerat 
som övergång innan en ev . bro kom ti 11 (114). 

Minnesstenen på platsen för Frits la gam la kyrka ( 111). 
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Vägsträckningen från Fritsla till Kinnarumma är väl dokumenterad i 
källmaterialet från 1500-taletoch framåt, även om sträckningen kan 
ha varierat. Förmodligen är vägsträckningen utmed Häggån norrut av 
förhistoriskt datum, då den utgör en av de naturliga och genaste väg
arna. 

Vid Tyngsryds mader, som är av naturvårdsintresse, ligger gården 
Tyngsryd, ett gammalt korpralsboställe och sandmon öster därom an
vändes förr som excercisfäl t (116). 

Vid Tyngryd stå r en mil sten från 1771 (115) och efter några hundra 
meter kommer man fram till resterna av en valvbro, som revs för endast 
några år sedan - Giälsbron, (117) omnämnd från 1600-talet (?). Norr 
därom finns vid den s.k. Kvarnhagen ett flertal rester av husgrunder, 
1800-talets torpbebyggelse. Vid Ramslätt viker så vägen av från den 
moderna asfalterade landsvägen (119). Ramslätts gästgivargård är så 
omskriven i den lokalhistoriska litteraturen att den inte behöver någon 
presentation här . Efter Ramslätt lämnar så Viskastigen Marks kommun 
(121). De stenarbeten från 1800-talet som vägen delvis vilar på bil
dar en pampig avslutning av vägsträckningen, och en fin illustration 
ti 11 · vägbyggnadskonstens utveckling. Några få fornlämningar finns inom 
detta område bl.a . ett röse (118) och en hög (120). En hyttruin (122) 
bildar en fin illustration till den järnhantering som vid sidan av bo
skapsuppfödningen utgjort ryggraden i bygdens försörjning. 

' . '\ ., ;. 
< 

Vägen vid Ramslätt. _Denna sträckning var i bruk tills för något tio
tal år sedan (121) . 
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t-Aöjligheter till modern användning. 

Viskastigens sträckning som den presenteras i rapporten går idag ge
nom delvis tämligen glest bebyggda områden med vacker natur och 
fina kulturmiljöer. Vägen har på sina ställen upphört att ha någon 
betydelse eller funktion som väg. Bitvis är den igenväxt, bortodlad 
el ler på annat sätt förstörd så att den inte längre går att identifiera, 
bitvis är den bevarad och identifierbar, om än inte farbar. På andra 
ställen längs den inventerade sträckningen har den gamla vägen nu 
karaktär av lokal- eller bruksväg. 

Utan tvivel kan delar av vägsträckningen idag fylla ett helt nytt 
ändamål, nämligen som sammanhål I ande del i ett el ler flera områden 
för rekreation och frilufts! iv. Vägen har otvivelaktigt ett kul turhisto
riskt värde i s.ig men detta ökar naturligtvis, om vägen kan samman
fogas till en helhet, tillsammans med andra bevaringsvärde objekt av 
kulturhistorisk karaktär el ler naturvårdskaraktär . 

Sträckningen kan delas upp i mindre bitar som lämpligen behandlas 
var för sig o 

Sträckningen från Kungsäter till Öxnevalla kyrka är i princip farbar 
med bil, även om vissa delar har fått en justerad sträckning. Mindre 
röjningar skulle definitivt göra den synliga äldre sträckningen farbar 
med e x . cykel, eller kunna användas som ridstig. Detsamma gäller 
fortsättningen från Öxneval la upp til I Stentången vid Öresjön, se 
ka rta 5 ! 

Skal I denna sträckning öppnas för ex. motorfordonstrafik måste man 
nogsamt tillse att rastplatser samt anordningar för skräp etc o finns ut
med sträckningen. En tyd I ig skyltning som förklarar, utan att tryckta 
ob jektsbeskrivningor är nödvändiga, vore att föredra med tanke på den 
större pub I ik som skulle kunna ta sig fram utmed vägen . 

Strä c kningen från Stentången (24) fram t i ll Gullrör (32 ) , se korta 5 !, 
har me r karaktären av skogsstig. På denna sträckning bör man inte 
'räkna med att kunna ta sig fram med annat ä n ev . cykel. På sina 
stä llen bör till och med vägen p.g . a. si n ål derdomliga karaktär sko
nas . Det skol I kanske påpekas att bron (34) är uppriven. Sträckan 
I ä mpar sig utmärkt som strövst-räcka för promenader . 

Sträckan från Hönekulla , karta 6!, ned till Myrekulla, karta 8!, är 
farbar med bil till större delen oc h går utmärkt att cykla på , förutom 
sista biten upp till Öresten - över åkrarna. Från Öresten och upp till 
Marsjön har vi färdats på mod erna vägar då belägg saknas för någon 
a nnan sträckning med undantag för några få stumpar som inte kan bin
das ihop - ex. söder om Kungslid? Sträc kan går här genom relativt 
tättbebyggt område som inte är speci e llt kä nsligt för förslitning, el
ler kräver speciella åtgärder för att skydda fornlämningsrniljöer o 
Trycket på ett kulturhistoriskt in tressant byggnadsbestånd är dock re-
1 ati vt hårt. 
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Den sista biten som går i orörd skogsmark finner vi mellan Marsjön 
och Fritsla. Speciella åtgärder bör vidtagas för att skydda poststi
gens karaktär av just stig. Från Fritsla och norrut finns den gamla 
landsvägen kvar. Trots sin moderna prägel bör den bevaras inte 
minst som ett ex. på modern vägsträckning. Att där finns mycket 
omfattande stenarbeten i granit kan ses som utgångspunkt för att 
kunna skydda vägen ex. via fornlämningslagen. Vägen behöver i 
princip enbart användas, så att inte buskar och sly växer upp. 

Det är mycket svårt att uttala sig om möjligheterna till använd
ning av en väg som, om den kunde beläggas vara medeltida skul-
le fornminnesförklaras. Vägen kan naturligtvis fungera som transport
led till .och genom ett område som sammanfaller med friluftslivets 
intresseområden, se sid. 17! Samtidigt kan den fungera som ett 
transportmedel., en röd tråd, genom bygdens lokal historia. 

Flera gånger har frågan om värdet av en ev. medeltida väg fram
hållits som intressant. Frågan är retorisk, då värdet av en kultur
historisk företeelse är avhängigt av det värde som betraktaren åsät
ter den. Ma.o. är frågan inte meningsfull som sådan. Däremot är 
det naturligrvis värdefullt med en gemensam nämnare som kan bin
da samman en hel bygds utveckl ingshistoria. 

Om man skall göra aktiva insatser för att använda Viskastigen, som 
transportled igen måste en grundlig inventering av fornlämningar 
som ligger i direkt anslutning till vägen göras. Detta för att förhind
ra att dessa skadas. 

Redan nu har flera detaljer, viktiga för miljöerna som helhet, för
svunnit el ler skadats. Vissa har skadats av den förs I itning som nor
malt jordbruk åstadkommer, ex. några av stensättningarna vid Gull
rör (nr 27, karta 5!). Andra (registrerade fornlämningar!) har tagits 
bort (ex. Giälsbron, nr 117, karta 8 - är fornlämning nr 17 i Frits-
1 a socken) och ladan vid Agnbäcken. Den senare visar på svårighe
ter att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En genomgång 
av de för bygdens lokalhistoria intressanta objekten utmed vägen med 
ev. kompletterande fornminnesförklaring - som ger ett gott lag I igt 
skydd - samt ordentlig skyltning i samband med röjning av vissa forn
lämningar kan vara lämpliga åtgärder. 

Detta bör göras i samarbete med Länsmuseet och Länsantikvarien, ev. 
kopplat till en bevarandeplan av kulturhistoriskt intressanta byggnads
miljöer inom området. 

Ett problem som måste lösas innan man startar ett sådant arbete är 
naturligtvis frågan om ägandeförhållanden av den mark, nu delvis 
privat tomtmark, som vägsträckningen passerar. Man får sannolikt av 
hänsyn ti 11 berörda hus- och markägare tänka sig att göra smärre om
vägar. 

Förutsättningarna för att med fornlämningarna och övriga objekt säg
ner etc o utmed Viskastigen, skapa levande illustrationer till bygdens 
lokalhistoria och i viss mån även Svensk historia är mycket godao 





Vägen vid Stentången, karta 4 och 5. 
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BYGGNADSTYPER 

Hijr nedan redovisade byggnodstyper 6r de vanligast fl>rekommonde 
_bland byggnadsbeståndet uppfört före år 1900. Samtliga benämningar 
a·v . neddhstående , husformer; ingår · den vedertagna etnologiska ter
minologin. 

EN_KELSTUGAN (enkel byggning) 

STUG/>, 5iUGA 

A B 

Enkelstugan (planskiss A) anses allmänt htlrröro från de under medel
tiden fullt utvecklade gavelsvale- och gavelförstuhusen, av vilka 
govelsvolehuset tlr det_ äldsta (planskiss B), och där gavelförstuhuset 
till skillnad från gavelsvalehuset hor svalen Inbyggd til 1. ett slutet 
ftfrrum. Denna planform clr karakteristisk för bodar och källare, men 
har också ofta tillampats i_ stugor och bastur. Enkel~tugan har tro
ligen uppkommit genom att gaveldörren i gavelförstuhuset flyttats 
till långsidan, varvid förstun avdelades i en kammare, i vilken 
senare det s.k. förstukökct inreddes. Tidigare · hade kökets funktioner 

· varit förlagda till stugutrymmet. Enkelstugan i sin utvecklade form 
bestör sålunda i ett större vardagsrum el . . stugan somt i ett m.indre 
ftlrstuparti i vilket också inryms ett mindre kök. Til I sin typ har 
stugan varit van I ig i större delen av landet, rn.:?d en något mindre 
utbredning i syd- och vöstsverige. De öldst bevarade enkelstugorna 
i landet strl:kker sig ti llboko ti Il l 500-talet, medan byggnads typen 
finns rik I i gast företrädd i samband med 17-1800-talens hemmans
klyvningar. Fr.o.m. mitten ov 1750-talet blir det vanligt ai-t bygg
naden tillförs en övervåning, och stugtypen får den form vilken 
brukär benämnas Dalslondsstugan. · 

· PARSTUGAN (enkel byggning) 

STUGA 

Parstugan har till sin form med all sannolikhet ursprungligen utgjorts 
av en enkelstuga, till vilken fogats ytterligare ett rum, och bygg
naden fick en planform vilken motsvorcs av -Jvå större gavelrum p6 
var sida om en mittförstu (se planskiss). Det nyttllkomna utrymmet 
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fick ofta benömningen anderstuga' och hade i sin tidigaste form 
funktionen av oeldat finrum och förrådsutrymme, men kom under 
1800-tolet allmönt ott utgöra ett . renodlat finrum. Då det under 
1800-tolet blev allmön sed att uppföra 2-v6ningshus också p6 
landsbygden, så fick ibland övervåningens nattstugo fonktionen . 
av finrum. Ursprungligen hade vordogsstugon fungerat som mot1ag
ningsplats, men denna funktion överflyttades under sent 1600-
tol till ett särskilt kök innanför fcsrstun f den s. k . koven, var
vid liksom hos enkelstugan o~kså hos parstugan ett s.k . förstu
ktSk till kommer. 

I ktlllor som exempelvis domböcker står att fösa att parstugan 
var en vanlig bostadsform bland bönder somt på prcistgördar 
redan under 1500- talet, medan den under 1600-ta let skulle 
varit vanligast på herr- och ämbetsgårdar. Fr. o. m. 1700- talets 
mitt igångsätts hemmansklyvningen, varvid bondgardamas rums
behov minskas vilket far till följd att parstugan t.röngs tillbaka 
av enkelstugan. Parstugans huvudsakliga utbredningsområde hor 
varit de · östra delarna av Svea- och Götaland samt be rgslogen 
och i delar av Norrland. 

FRAMKAMMAR- OCH LÅNGLOFTSSlUGOR (enkel byggning) 

k'.Af,\ . lffLOFT . 

VAAING1 {Ao.FJ) VÅNING 2. (A) 

m 
A B 

Parstugans rikare variant utgöres av den s. k. fromkammorstugan, 
eller då den förekommer med en fullt utvecklad övervåning av 
den s. k. löngloftsstugan. Den senare stugtypen tros utve ck lad . ur 
det sydgötiska huset el. högloftsstugan, då denna förändrades till 
en tvåvuningsbyggncd med enhetlig yttre takhöjd ·--:h öve rvoningen 

· kom att sträcka sig över hela husets längd (se planskiss), dii ~ planen 
i regel motsvaras ov unde rvåningen. Under 1700-tolet utrustades 
övervåningen endast · med haJvfönster, medan helfönstre t un de r 1800-
talet tar överhanden. Frarokommarstugan har, som exempe lvis i 
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V~stergötland, troligtvis sin upprinnelse i enkelstugan, vilken hör 
ofta pöby~Jgdes med en frcmkammore vid stugans fondgovel. From
kammaren hor under enklåre ftirhållonden använts til I förråd, men 

Bilaga I 

de har kanske oftast haft funktionen av gästrum och vanliga bostads
rum. I fromfosaden före kommer både en och två förstugor och ytter
dörrar. 

SALS BYGGNADER 

Barockens ideer om centraliseringsprincipen och rentissansens krav 
på symmetri återspeglas i de s. k. solsbyggnaderna, vilka började 
göra sig gällande i vårt !ond frtlmst under 1600-talet. Man strtlvode 
efter ett huvudrum oller en ~al i byggnadens mitt efter franska fc3re
bilder . De byggnader vilka först uppförder efter, dessa principer var 
herrgårdsbyggnader, och det tlr först under l800Holet man återfinner 
dessa tendenser bland bondebebyggelsen. 
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Förklaringar till i texten vanligen förekommande kulturhistoriska fack
termer. 

Boplats: Språkligt sett ett ställe där människor upphåller sig - äter, 
sover och ev. har sin dagliga görning. t-Aan förestöller sig vindskydd, 
hus, högnader etc. Arkeologiskt sett är boplatsbegreppet mycket vidare. 
Detta har sin förklaring ti 11 att det dels är ett begrepp som sträcker sig 
över hela den förhistoriska perioden (dvs från äldre stenålderns kring
strövande jaktpartier till vikingatidens jordbruksbygd) och ör inte ett 
förklarande begrepp utan en definition på ett arkeologiskt fynd från 
mänsklig verksamhet, som kan ha omfattat även boende från en natt, 
ti 11 mer fast boende, som intensivt jordbruk för med sig. 

Med tanke på teknisk nivå och skilda krav på boendeförhållanden samt 
varierande sociala strukturer under de 8000 år som vi får räkna med 
att den förhistoriska perioden i sydvästra Sverige varade kommer dörför 
begreppet boplats att innehålla fynd, alltifrån en samling flintavslag 
från stenåldern (som enda fynd) till rester av en jordbruksenhet från 
senare delen av järnåldern (med rester av hus och hägnader). Det är 
inte meningsfullt att diskutera ett boplatsfynd utan att dels ta reda på 
vad det består av och från vilken tidsperiod det hör. 

Bopl'atsfynd från stenåldern innehåller vanligen enbart fynd av flinta 
samt enstaka samlingar av stenar etc. som kan indikera härdar eller 
stolpskoning. Från och med yngre stenåldern (3000-1500 f.Kr.) tillkom
mer i fyndmaterialet även keramik, sot och kol samt andra organiska 
rester. 

Bronsålderns boplatser är svåra att skilja från stenålderns om man inte 
hittar för bronsåldern typiska fynd - vilka är relativt sällsynta bo
platsmaterialet. 

Järnålderns boplatser ansluter mer till sin karaktär till vad man vanlig
en kan föreställa sig av fynd från en jordbruksenhet. Järnålderns bo-

, platsfynd är relativt söllsynta, i synnerhet i västra Sverige. Boplatsfynden 
i Marks kommun är sä I lsynta, jämfört med övriga delar av Sverige. Den 
dominerande delen utgörs av vad som tolkas som sten- och bronsålderns 
tillfölliga (?) jaktboplatser. 

Brätte: Se Röse. 

Depåfynd: Förhistoriska tiders "kassafack". Vissa arkelogiska fynd tolkas 
som medvetet undangömda depåer av gods ex. flintyxor eller ämnen 
till yxor. Att vid ofred gömma sinavördefulla tillhörigheter i marken 
har varit och är van I igt än idag. Begreppet depåfynd ti I lämpar arkeolog
erna på fynd med tänkbar handsanknytning el ler som ett neutralt be
grepp. (Jmfr offerfynd, grav fynd etc som betecknar fynd som fått en 
spec ie 11 tolkning). 
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Domarring: Trots sitt namn en grovanläggning. Domarringarna är gravar 
som van I igen markerar en brandgrav (placerad i mitten e I ler på ut-
e I ler insidan av en sten). Domarringarna består vanligen av 9 eller 12 
stenar i en krets och dateras allmänt till yngre järnålder (dvs från 
Kristi födelse och framåt) med några perioder då de är mer vanliga 
kring 4-500-talet och under vikingatid (800 - 1050 e. Kr.) Ex. 91. 

Dös: Grovform från yngre stenåldern. Uppbyggd av 4 ti 11 5 stora sten
block med en kraftig takhäll. De första böndernas grovform, som tro
ligen har spridit sig från Danmark. Antalet dösar i Sverige är relativt 
litet totalt ett 70-tal (varav blott tre i Halland och ett 60-tal i Skåne 
och Bohuslän). 

Yngre stenåldern har tidigare indelats på grund av sina karaktäristiska 
grovformer i döstid, gånggriftstid och sist hä I lkisttid, jmfr detta. Inget 
fynd av en dös har rapporterats från Marks kommun. 

Fångstgrop: Fångstredskap som består av ett hå I i marken som man fångar 
sitt villebråd i. Antingen dödas villebrådet av jägaren vid fångsttill
fället eller så finns någon slags anordning som dödar/skadar/fasthåller 
bytet. 

Fångstgroparna har använts från troligen äldre stenålder till inpå 1900-
talet. Det kan därför vara svårt att datera en särskild fångstgrop, även 
om dess storlek etc. kan ge en vink om dess användning. I södra Sverige 
finner man oftast fångstgroparna en och en. I Norrland kan fångsgroparna 
återfinnas i hela system som kompletterats med stängsel och drevkarlar 
vid jakten. Vi I lebråden har oftast varit varg och älg. Flera fångstgropar 
finns i Marks kommun. Ex. 29, 48. 

Gånggrift: Grovform från yngre stenåldern. Grovkammare uppbyggd av 
stenhä Ilar, i formen av ett T, ursprungligen täckt av en hög. Kollektiv
grav dvs en grav som man begravt flera personer i, vid upprepade till
fällen. Fynd med ett till hundratals skelett har gjorts. Formen kan kraft-

. igt avvika från den ovan omtalade T-formen. Vanligen är de gånggrifter 
man finner kraftigt raserade. Några grovanläggningar som kan ha varit 
gånggrifter finns rapporterade från Marks kommun. 

Hällkista: Grovform från yngre stenåldern och arkeologisk beteckning 
för kista byggd av stenhällar, vanligen del av ett grovmonument, ex. 
röse eller hög. Hällkistorna finns dels som kollektiva gravar och kan 
då uppnå en ansenlig storlek, dels som gravar med enbart ett skelett
fynd. De större hällkistorna återfinner vi enbart i slutet av yngre sten
åldern (jmfr dös) de mindre finns under i princip hela den förhistoriska 
perioden från yngre stenålder ti 11 vikingatid med några smärre avbrott, 
framförallt under århundradena före Kristi födelse. Flera hällkistor har 
hittats i Marks kommun. De kan dock vara svåra att skilja från gång
grifter. Ex. 50. 
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Hällristning: Med hällristning avses här ristningar på bergshällar från 
förhistorisk tid. Arkeologerna vet idag inte vad hcillristningarna har 
haft för innebörd - det finns teorier om fruktbarhetsmagi, religiösa 
förestä 11 ni ngar etc • 

Hcillristningarna är i och för sig ett internationellt fenomen, men de 
som finns i nordeuropa är företrädesvis sammankopplade ti 11 stenålderns 
jaktkultur fram till äldre järnålderns jordbruksbygder. 

Beroende på kultursammanhanget etc. har hcillristningarna olika figur
sammanscittningar. I det här sammanhanget är framförallt de s.k. skål
groparna (äldre beteckning cilvkvarnar) intressanta. De förekommer van
ligen ihop med de hällristningar som man kopplar samman med brons
och järnålderns jordbruksbygder. 

Skålgroparna funktion vet man mycket lite om. Uppteckningar från 
1800-ta let har uppgifter om att skå I groparna så pass sent anvcindes som 
"offerskå lar" i vilka man kunde lägga ett mynt en u I I tråd etc. som 
fruktbarhetsoffer. Förutom vid kanterna av åkermarker återfinns skål
groparna ofta på takhcillarna till yngre stenålderns stenkammargravar 
och på flyttblock. 

Skålgroparna är nästan omöjliga att datera. De är vår vanligaste hcill
ristning, spridd över i stort sett hela landet. Moderna falsifikat cir van
I iga - i synnerhet kring våra skolgårdar. Förut?rn skå !groparna saknas 
andra typer av hällristningar i Marks kommun. Alvkvarnar Ex. 68. 

Observera att begreppet hällristning är ett speciellt fornlämningsbe
grepp men att fornlämningslagen skyddar al la former av ristningar på 
bergsytor - även historiska. 

Hällmålning: Företeelse som troligen är snarlik i sin funktion med 
hällristningarna. Målningen har gjorts av ett fcirgämne som bildat en 
fast kemisk förening med bergsytan. Hällmålningarna kopplas ihop 
med de förhistoriska jakt- och fångstkulturerna. De hör hemma i 
norra skandinavien, även om någon enstaka har återfunnits i södra 
Sverige (en i norra Bohuslän och en i Göteborgsområdet). 

Hög: Gravform bestående av en rund, oval eller avlång kägla av 
sand täckt med torv. Gravarna kan ha en varierande inblandning av 
stenmaterial. Graven är van I igen placerad centralt, ibland i en sten
kista, ibland utgörs den av en brandgrav, men en hög kan även ha 
flera s.k. sekundcira gravar. Högen kan även ha olika former, av
planat krön, utbyggnader etc. 

Högen som gravform finns under bronsåldern och under järnåldern 
efter Kristi födelse fram till vikingatid. Under bronsåldern samt mit
ten av 1000-talet och vikingatiden kan högarna anta ansenliga pro
porttioner. Högen som gravform är vanlig på gravfält men kan även 
finnas som ensamma gravar. Jmfr röse. Hög Ex. 77, 120. 
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Mesoliticum: Stenåldern är indelad i tre perioder, paleoliticum, me
soliticu_m och neoliticum. Denna indelning är en internationell indel
ning som även gäller Sverige. Paleotiticum är för svensk del tiden före 
och under sista nedisningen som slutar ca 8000 f.Kr. P.g.a. att in
landsisen utplånat alla spår av landskapet finns inga fynd från paleolit
isk tid i Sverige. Paleoliticum skulle man kunna översätta med äldre 
stenåldern. 

Mesoliticum - mellanstenåldern - utgör perioden då flora och fauna 
samt även människan följde med den vikande isen norrut i skandinav i en. 
Beteckningen har åsatts samhällen med en viss flintteknologi (dör verk
tyg sammansätts av mycket små flintavslag som monteras i ben etc. 
s .k. mikroliter) men definitionen är arkeologiskt mycket vid och be
tecknar i skandinavien egentligen den förhistoriska tiden mel Ian in
landsisens försvinnande och introducerandet av jordbruket i nord
europa. 

Eftersom paleolitisk tid inte har lämnat några spår efter sig har meso
liticum kommit att på svenska få, något olyckligt, beteckningen äldre 
stenålder. 

Början och slutet av mesoliticum varierar av förklarliga skäl var i 
Sverige man befinner sig. För sydsveriges del introduceras jordbruket 
ca 4300 f. Kr., vilket betecknar slutpunkten för den mesolitiska tids
epoken. Detta innebär dock inte att det inte fanns samhä I len som 
stannade på en mesolitisk teknologisk nivå. I ett globalt perspektiv 
fanns sådana kulturisolat kvar in på 1900-talet. 

Neoliticum: Betecknar perioden då jordbruket introduceras, utvecklas. 
(3000-1500 f. Kr.) Perioden ka I las även yngre stenålder. 

Perioden innebar en kraftig omställning som totalt förändrade förutstitt
ningarna för och strukturen i samhä I let. Detta märks i förändrade verk
tyg, gravar etc. I ntroducerandet av jordbruket var en mycket långsam 
process - alltså ingen snabb revolution även om beteckningen den neo
litiska revolutionen finns. Omvälvningen har i vilket fall varit total, 
och så genomgripande att arkeologerna tidigare mycket kraftigt har 
hävdat att detta måste röra sig om ett befolkningstillskott med speciella 
kunskaper - invandring. Detta är dock id~er som mer och mer överges 
inom den moderna arkeologiska forskningen då nya dateringar och fynd 
kraftigt har komplicerat bilden de sista 20 - 30 åren. 

Folkvandring och migrationer som lösning på arkeologiska problem har 
dock en så pass djupt rotad stä Ilning att de är svåra att få ur den för
historiska historieskrivningen - även ur sko,lböcker och elementär ar
keologisk litteratur. 

På samma sätt som mesolitisk tid är en avgränsad tidsepok är neolitisk 
tid. Men som mesoliticum innehåller även neoliticum ett vidare kultur
begrepp som inte låter sig lätt avgränsas. Så fortsätter förmodligen stora · 
delar av det neolitiska kulturmönstret långt in under brons och järn
ålder, även har med hänsyn tagen till var i landet man befinner sig 
men troligen även parallellt på samma plats. Så till vida innebär brons
tillverkningen ingenting annat än att man skapat sig en statussymbol 

/ 
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och kanske ett betalningsmedel (jmfr ex. guld idag), som får en na
turlig plats i en vidareutveckling av det neolitiska samhället. 

Offer, -källor, -gropar, -fynd: Ur arkeologisk mening ofta en bestämd 
fyndkombination ex. ringar, yxor etc. Fynden är ofta gjorda i mossar 
e I ler på kuriösa stä lien. Företee Isen har forskningshistoriskt sett en viss 
förankring i 1800-talets uppteckningsmaterial dvs. den muntliga tradition
en, och i historiskt källmaterial. Men arkeologer har en benägenhet att 
kalla fyndföreteelser av detta slag för offerfynd, ceremonifynd p.g.a. 
att annan lämplig förklaring saknas. Jmfr depåfynd. 

Rest sten: Gravmarkering som i sin mer monumentala form även kallas 
bautasten. De resta stenarna har i den arkeologiska litteraturen van
ligen dateras som domarringarna (se detta) men gravfynd finns även så 
tidigt som från neoliticum. De mindre monumentala resta stenarna är 
ofta anonyma komponenter i ett större grav fä It p .g .a. att de är svåra 
att urskilja som en fornlämningskategori annars. Det är som gravfälts
markering dateringen gjorts men gruppen är både svårbestämbar och 
svår att datera. Kunskaoerna om de resta stenarna som fornlämningar 
är begränsade. Ex. 20, 40, Örby kyrka sid. 72. 

Röjningsröse: Ett arkeologiskt begrepp som innefattar alla former av 
röseliknande stensamlingar som inte är fornlämningar utan resultat av 
intensivt jordbruk. Röjningsrösen kan naturligtvis vara resultat även av 
förhistorisk verksamhet men är vanligtvis från plogbruk under historisk 
tid, framförallt jordbruksexpansionen under mitten av medeltiden och 
1800-ta lets torpbebygge lse. 

Röjningsrösen känns vanligen igen på det i storlek mycket varierande 
stenmaterialet och avsaknaden av ordning i fyllningsmaterialet. De lig
ger ofta på obrukbara hä liar, men de kan vara extremt svåra att skilja 
från förhistoriska gravrösen. Att de senare ofta byggts på med röjnings
sten underlättar inte bedömningen. Ex. 11, 15, 18, 23, 25, 33, 43. 

Röse: Grovform som består av en rund, oval eller avlång kägla av sten. 
Stenmaterialet är ofta likformigt. 

Röset finns som grovform under bronsåldern och under järnåldern från 
Kristi födelse och framåt. 

Rösen från bronsåldern har oftast ett grovt stenmateria I och I igger karak
täristiskt monumentalt i terrängen - liksom även bronsålderns högar -
ex. på höjder el ler lägen med utsikt över den underliggande nuvarande 
jordbruksbyden. 

Under järnåldern blir röset som högen en vanlig gravfältskomponent och 
de två utgör tillsammans huvuddelen av alla gravar på våra gravfält. 
Dessa rösen blir oftast mer anonyma och mindre, avgränsningen till sten
sättningen blir flytande. (se stensättning) 

Grovkonstruktionerna i rösen är ung. desamma som i högar d.v.s. ofta 
en stenkista som central grav med en eller flera senare begravningar, 
varvid röset kan ha byggts till eller på så att den ursprungliga formen 
förändrats. 
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Både rösen och högar har mao utbyggnader el ler andra detaljer som 
arkeologerna kan använda som karaktäristik för en viss epoks rösen. 
En av dessa konstruktionsdetaljer som är vanlig under bronsåldern c:lr 
brättet: en flack utbyggd kant löpande runt röset, högen etc. 

Skeppssc:lttning: Egentligen två gravformer, dels en bestående av till 
en spetsoval formad stenkrets och dels en till en spetsoval formad sten
sc:lttn i ng (se detta). 

Den klassiska skeppsc:lttningen bestående av resta stenar är dels från 
yngre bronsåldern (ca 1800- 1000 f.Kr.)och dels från samma epoker 
som domarringarna etc. (jmfr. domarring) Det c:lr en gravform kring 
vilket det har spekulerats mycket. /v\arkerar de en båt (i bokstavlig 
mening) eller är det en symbol, ett uttryck för nc:lrheten till havet? 
Graven/arna kan vara belägen vid någon av stävstenarna eller de 
andra stenarna, på ut eller insidan eller centralt i nonumentet. Få 
är undersökta el ler har givit daterande fynd medan andra givit spek
takulära fynd. 

De skeppsformiga stensättningarna ingår som en vanlig komponent i 
järnålderns gravfä It. (jmfr skeppssättning) 

Slutligen skall tilläggas att skeppssättning även betecknar en gravsätt
ning med en båt - utan markering, dessa gravformer finns under järn
ålderns sista århundraden {400 - 1050 e. Kr.) 

Skansar: En mycket vid beteckning på vanligtvis historiska fortifika
tionsarbeten. Kan omfatta allt från enklare jordvallar till mer kompli
cerade stenfundament och murar för art i I leri. Av medeltiden bargan
läggningar (som oftast var huvudsakligen byggda av trä) återstår oftast 
inte mer än jordvallar. Borgar Ex. 49. 

Sliprännor: Kallas även för sv9rdslipningsstenar. Naturbildningar som 
inlandsisen har skapat och som senare i den muntliga folktraditionen 
fått sitt namn av att man trodde att rännorna uppkommit genom att 
"vikingarna" slipade sina svärd så att långa skåror uppkom på bergs
hö Ilar. (Jmfr tingshög) 

Stenkors: Grav eller minnesmärken från historisk tid som utformats som 
stenkors. Gravstenar, stenkors Ex. 20, Örby kyrka sid. 72, 111. 

Stensättning: En mycket vid beteckning på en gravform som har en av 
stenar el ler jord markerad välvning över markytan. Mao behöver det 
inte skilja mer än på formkriterierna mellan högar, rösen och stensätt
ningar. 

Stensättningarna kan till skillnad från rösen och högar ha en mycket 
varierande form: runda, ovala, triangulära, spetsovala (kallas då 
skeppssättningar), kvadratiska, rektangulära etc. Fyllningen kan be
stå av olika material och de kan ha mycket varierande kantmarkeringar 
eller andra särdrag. Ex. 12, 19, 38, 80, 89, 92, 118. 
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Stensättningarna kan uppträda både ensamma och som komponenter 
på gravfält. Gravfält Ex. 67. 

Gravtypen är beträffande tidstillhörighet mycket anonym. Den finns 
från stenåldern till förhistoriens slut, vanligen är ensamma stensätt
ningar dock från yngre bronsålder/järnåldern el ler som gravfältskom
ponenter från järnåldern. De varierade formerna är karaktciristiska för 
yngre järnåldern. (dvs från Kristi födelse och framåt) 

Va liar, va I lgravar: Se skansar. 

Väghållningssten: Mindre rest sten som markerade en bondes eller bys/ 
sockens underhållsskyldighet av ett vägavsnitt. Vanligtvis försedd med 
ett enkelt tecken, bomärke eller dyligt. Ex. 2, 30, 54. 

Tingshög: Vanligtvis större ensamliggande hög med avplanat krön. Detta 
är antingen en konstruktionsdetalj, medvetet gjord el ler ett resultat av 
erosionen. Ofta är en folklig tradition knuten ti 11 platsen om att man 
fö rr höll ting på högen. Saknar som regel belägg och är oftast ett re
sultat av 1800-talets nationalromantiska strömningar, jmfr ordet domar
ring. 

Tingsplats: Ofta en historiskt belagd plats eller gård där man haft ting. 
Lagmännen for förr omkring ti Il olika platser under bestämda tider och 
höl I domstolsförhandlingar. Vissa platser saknar historiska be lägg men 
har en stark muntlig tradition av att ha fungerat som tingsplats. Jmfr 
tingshög. 
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Skifteskartor, sid. 3! 

Den föreslagna vägsträckningen kan man återfinna på ett antal skiftes
kartor från 17- och 1800-talet. Dessa kan ge en uppfattning om hur 
Viskastigen har gått men illustrerar samtidigt att vägsträckningen redan 
i början av 1800-talet förlorat sin karaktär av riksväg och intagit sin 
nuvarande status av by- och bruksväg. 

På karta d (från 1798) och e (från 1885, innehåller enbart den södra 
delen av karta d) kan man urskilja vägen som den sträcker_ sig än idag. 
Jämför karta 1, 2 och 3! Vägens skick har förmodligen inte ändrats 
sedan slutet på 1700-talet. På kartorna är de flesta av dagens objekt ur
skiljbara. Deragårdens soldattorp utgör ägorna strax norr om bron vid 
Agnbäcken. 

Karta f omfatta~ mittpartiet och det sydöstra hörnet av karta 3. Även 
om kartan är något orolig i sin framställning är dagens vägsystem och 
gårdar fullt urskiljbara. Kartan är från Laga skiftet 1844. 

Karta g omfattar sydvästra hörnet av karta 5, upp till Långare mossen, 
som kan urskiljas. Av markeringen på kartan kan man dra slutsatsen att 
vägen redan på den tiden endast utgjort en liten skogsväg/-stig. 

Karta h är en detalj kring Örby kyrka, från 1766. Detta visar att de 
stora vägstråken hade i huvudsak samma sträckning som idag. En munt
lig tradition om att sträckningen skulle från Örby kyrka ha gått norr 
om kyrkan och sedan strax söder om Hedeborg (83 på karta 11), enligt 
den muntliga traditionen en fornborg - detta går dock inte att verifi
era, kan inte beläggas på basis av kartan el ler terrängstudier. 

Karta i som är en skifteskarta från Laga skifte 1844 - 49, kan man ur-, 
skilja dagens landsväg. Jämför karta 12 ! 

Karta j omfattar en smal remsa som går fram ti 11 Mars jöns strand. Man 
kan inte på kartan återfinna någon väg som korsar utmarken, ej he I ler 
ser man någon markering för en skogsstig. Postvägen från Örby ti 11 
Fritsla som man skulle kunna finna här har m.a.o. vid kartläggningen 
inte utgjorts av någon farbar väg, eller spelat någon större roll för 
traktens kommunikationer. Jämför karta 13 ! 

Karta k som är en skifteskarta från 1844 illustrerar dock dagens sträck
ningar av bruksvägar och stigar. Strax norr om Soldattorpet ti 11 Gudsås 
går en liten stig som kan ha varit den omtalade postvägen. Observera 
att Mare gryta är markerad på kartan, vid IV, strax söder om n i Fritsla 
socken. Alnmåttet i kartans nederkant kan hjälpa ti 11 vid en nutida 
identifiering. Jämför karta 14 ! 
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Karta I visar partiet strax norr om Marsjön, jämför karta 14! Partiet 
som är intressant ligger mellan Hällesjön och Lilla Marsjön. Här finns 
två vägar, de Is den som börjar strax nordost om Mare gryta och en 
väg öster om denna. Ev. kan den östra vägsträckningen utgöra Post
vägen men någon säkerhet står inte att få vid kortstudium eller ter
rängrekognocering. Ev. skulle ett studium av de till olika fastigheter 
hörande inägorna kunna ge en bättre vägledning, detta har dock inte 
låtit sig göras. 

Från och med 1980 har Lantmäteriet infört restriktioner beträffande 
utlåningen av kortmaterial ti 11 de olika lantmäterienheterna på läns
styrelserna. Detta har gjort att det ä Ids ta kortmaterialet dvs ä Idre 
skifteskartor och geometriska uppmätningar från slutet av 1600-talet 
samt 1700-talet·, inte varit tillgängliga. Från museets sida beklagar 
vi detta. 

Det kan dock diskuteras om man vid ett mer omfattande kortstudium 
sku I le få fram så mycket mer av värde för faststä I landet av var väg
sträckningen har gått. Feltreus karta från 1686 ( ?) på sid. 48, ger 
en mycket bra uppfattning av Viskastigen-Postvägen som den troligen 
har gått och som den avspeglar sig i dagens terräng och gårdagens 
kortmateria I . 

Kortmaterial från Lantmäterienheten, Länsstyrelsen i Vänersborg. 

Karta över Deragårds med flera hemmans skog och utmark, avmätt 
1798. Utdrag ur akt 15 i Öxnevalla sn. Karta d. 

Laga skifteskarta över Östra och västra Aplagården m. fl. hemman, 
1885. Utdrag ur akt 4 i Öxnevalla sn. Karta e. 

Laga skifteskarta från 1844 över Öxneval la ängar. Utdrag ur akt 19 
i Öxneva I la sn. Karta f. 

Laga skifteskarta över Kattunge by, 1837. Utdrag ur akt 217 i Surte
by-Kattunga sn . Karta g. 

Laga skifteskarta. Örby och Galtholmen, 1766. Utdrag ur akt 33 i 
Örby sn. Karta h. 

Karta till Laga skifte 1844 - 49. Brättingstorp, Gullberg och Åsle
torps byar. Utdrag ur akt 28 i Örby sn. Karta i. 

Laga skifteskarta över Harpebol och Sprakered från 1851. Utdrag ur 
akt 60 ( ?) i Örby sn. Karta j. 

Laga skifteskarta över krono- och skattehemmandet Gudsås, 1848. Ut
drag ur akt 41 i Örby sn. Karta k. 

Karta över Fri ts la sn. Utdrag ur akt 13: 11 i Fri ts la sn. Karta I. 
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