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Figur 1. Karta över del av västra Östergötland med utredningsområdet markerat med en svart 
ring. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Inför arbetet med ny detaljplan inom fastigheterna Bråstorp 1:8 och 1:50, 
Motala kommun, Östergötland, har Arkeologgruppen AB genomfört en arke
ologisk utredning etapp 1 i augusti år 2020.

Utredningsområdet uppgick till cirka 73 hektar och bestod i huvudsak av 
skogsmark. Delar av området har under historisk tid varit blött och idag är 
marken delvis utdikad. Två tidigare arkeologiska utredningar etapp 1 i när
området öster och söder om det nu aktuella utredningsområdet, har generat 
lämningar från historisk tid (Svarvar 2009, Helander 2018).

Förestående arkeologiska utredning etapp 1 har innefattat kart och 
arkivstudier samt fältinventering. Vid fältinventeringen registrerades fem 
objekt varav två var kända sedan tidigare i Kulturmiljöregistret (KMR) hos 
Riksantikvarieämbetet.
 

Objekt/
Lämning

Beskrivning Antikvarisk 
bedömning

1
L2020:10099

1/Backstuga, rektangulär, 4×5 meter stor och 
0,7 meter hög med en 0,4 meter djup grop i 
mitten. Stenblock i söder och norr, vall mot 
väster. Ojämn bottenyta. Stenar i storleken 
0,4–0,5 meter är uppbyggda mot block i 
söder och utgör en möjlig syllstensrad.
2/ Röjningsröse 4×5 meter stort av 0,05–0,15 
m stora stenar. Svagt välvt med en höjd om 
cirka 0,3 meter. 

Möjlig fornlämning.
Ålderkriteriet går ej att 
fastställa.

2
L2020:10087

Fångstgrop, rektangulär, 2×3 m stor och 
cirka 1 meter djup.

Fornlämning.

3 
L2020:10104

Stenmur, synlig i cirka 2 meter i nordnordöst-
sydsydväst. Tre synliga skift av 0,3–0,6 m stora 
stenar. Den resterande delen av muren är 
övertäckt med en flera meter hög markberedning. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning.

4 
L2011:1135

Lägenhetsbebyggelse, inkluderande 2 
husgrunder, 2 källargrunder, stenmur, brunn 
samt stenlagd gång.

Övrig kulturhistorisk 
lämning. 

5 
L2009:7817

Fossil åker där delar av lämningen ligger 
inom det nu aktuella utredningsområdet.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning. 
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Figur 2. Karta över Motala med utredningsområdet markerat i grått. Skala 1:100 000.

Lägenhetsbebyggelser i Bråstorp

6



Uppdraget

Inledning
På uppdrag av Motala kommun har Arkeologgruppen AB genomfört en arke
ologisk utredning etapp 1 av en cirka 73 hektar stor yta inom fastigheterna 
Bråstorp 1:8 och 1:50, i Motala kommun, Östergötland. Utredningen är ett 
led i framtagandet av en ny detaljplan för området och utfördes i augusti år 
2020 efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län (dnr 43152332020), 
kostnadsansvaret bars av Motala kommun.

Syfte och målgrupper
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om det fanns tidig
are inte kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom 
utredningsområdet och uppmärksamma eventuella möjliga lägen för för
historiska boplatser.

Resultaten från utredningen ska kunna användas av Länsstyrelsen vid 
den fortsatta tillståndsprövningen och utgöra underlag inför eventuella 
komm ande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna användas som 
under lag i Motala kommuns fortsatta planering.

Metod och genomförande
Den arkeologiska utredningen etapp 1 omfattade:

• Kart- och arkivstudier, vilka genomfördes i de digitala arkiven 
och omfattade en genomgång av Kulturmiljöregistret (KMR) och 
Skog & Historia samt av rapporter över tidigare utförda arkeologiska 
utredningar och undersökningar i närområdet. Det historiska 
kartmaterialet analyserades i Lantmäteriets historiska kartarkiv 
som finns tillgängligt på internet. Detta innefattar Rikets allmänna 
kartverk, Lantmäteristyrelsens kartarkiv samt Lantmäterimyndighetens 
kartarkiv. I kombination med det historiska kartmaterialet har även 
husförhörslängderna på Riksarkivet/SVAR nyttjats. En genomgång 
av Historiska museets fynddatabas gjordes i syfte att identifiera 
eventuella lösfynd eller äldre inlösta fynd från närområdet.

• Fältinventering, vilket innebar en okulär besiktning av 
utredningsområdet för att bedöma lämpliga boplatslägen och 
identifiera eventuella lämningar synliga ovan mark, men inte 
registrerade i KMR. I uppdraget ingick även att preliminärt 
avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet.

Samtliga lämningar och boplatslägen mättes in med handhållen GPS, beskrevs 
och fotograferades.
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Utredningsområdet

Dagens natur- och kulturmiljö
Utredningsområdet är beläget nordväst om centrala Motala, i området kring 
Bråstorp. Här återfinns en expansiv handelsplats, men också nybyggda bo
städer i form av flerfamiljshus, radhus och villor.

Själva utredningsområdet, som låg norr om handelsplatsen, bestod till 
största delen av blockrik skogsmark, som var förhållandevis gles med väl
använda stigar som vittnar om att området nyttjas flitigt för rekreation, i 
sydvästra delen invid Bråstorpsskolan även för lek. I mittpartiet fanns ett 
område med vad som närmast kan betecknas som sumpskog, här fanns också 
ett större dike, i försök att dika ur skogen. I den mittersta norra delen är sko
gen tät på grund av sly, blöt och närmast ogenomtränglig.

Jordartskartan visar att området består av sandig morän med områden 
av kärrtorv och torv. Höjderna i området ligger på omkring 115–120 meter 
över havet och det finns inga nämnvärda höjdskillnader inom området. Namn
formerna på den historiska bebyggelsen i området, såsom Kärret, Torväster 
och Dysäter, vittnar om att landskapet har varit blött och sankt även i äldre 
tider.

Den äldre kulturmiljön, kart- och arkivstudier
Det historiska kartmaterialet visar att utredningsområdet, åtminstone från 
tidigt 1700tal och framåt, varit ett skogbevuxet utmarksområde. Marken har 
vid denna tid varit allmän så till vida att den utgjorde sockenallmänning till 
Motala socken. I texten till en karta från år 1711 beskrivs marken som stenig 
och oländig, bevuxen med gran och en, knappt dugande till bete (akt D711:1).

På häradsekonomiska kartan från åren 1868–70 (akt J1125420) åter
finns gården Bråstorp söder om skogsområdet. Gården är känd i det historiska 
kartmaterialet från år 1636 (akt D7115:d5:225) och i Svenskt Diplomatarium, 
medeltidsbreven, sedan år 1405 då en Magnus i Bråstorp (Broxthorp) om
nämns (SDHK 16437). Bytomten har inte med säkerhet kunnat lokaliseras, 
men är med stor sannolikhet överensstämmande med L2009:7904 i KMR, 
även om viss tvekan råder. Inom L2009:7904 finns en husgrund, en rest av en 
husgrund samt en mindre, röjd, yta. Östergötlands länsmuseum som hittade 
bytomten vid en arkeologisk utredning år 2009, menar att det rör sig om ett 
yngre bebyggelseläge än det från år 1636 (Svarvar 2009).

Nordväst om gårdstomten hittades vid samma arkeologiska utredning 
(Svarvar 2009) lämningen L2009:7817, vilken till en mindre del återfinns 
inom det nu aktuella utredningsområdet, det rör sig om fossil åkermark  
hörande till gården Bråstorp. Inom ytan fanns förutom den röjda åkermarken 
även 20 röjningsrösen och två stenmurar vid inventeringstillfället år 2009 
(Svarvar 2009).

Lägenhetsbebyggelser i Bråstorp
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Figur 3. Karta över utredningsområdet med de sedan tidigare kända lämningarna 
L2009:7817 och L2011:1135 med antikvarisk status i KMR inför fältinventeringen.  
Skala 1:12 000.
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Utöver den fossila åkermarken fanns inom det nu aktuella utrednings
området även den sedan tidigare kända lämningen L2011:1135, en lägenhets
bebyggelse benämnd Hällegårdshagen, enligt KMR bestående av en husgrund, 
uthus/källargrunder samt en stenmur. Bebyggelsen är belägen på den mark 
som ingick i sockenallmänningen, se ovan.

Denna till synes odugliga mark kommer senare under 1700talet att ingå 
i ett större enskifte som involverar såväl gårdar i Motala by som flera om
kringliggande hemman, till exempel Bråstorp och Hårstorp. Värdefull infor
mation ger en karta med tillhörande handlingar från år 1810. Den handlar om 
ersättningsjord för sträckningen av den planerade Göta kanal. Hällegården 
får kanalsträckningen tvärs över sina ägor. Som ersättning utgår ett större 
markstycke på den före detta allmänningen. Av kartan framgår att Hällegården 
redan vid enskiftet fått sig tilldelat mark där. Texten i handlingarna förklarar 
följande “Hellegården ersätts genom betesmark af Hårstorps Enskifteshump 
på Bråstorpsskogen, nästintill sin enskifteshump därstädes”.

Där upptas så småningom en beteshage och i denna hage byggs under 
1870talet en torpstuga. Den kallas Hällegårdshagen och dit flyttar år 1876 
arbetaren Carl Gustaf Johansson från Motala Hällegård. Han bor där med 
hustrun Carolina och de får fyra barn som når vuxen ålder. Yngst av dessa är 
sonen Oscar Edvin Karlsson som tar över torpet när föräldrarna flyttar till 
“Vårdanstalten” år 1908. 

Figur 4. Källargrund D. Foto från väster.
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Figur 5. Planritning över objekt, L2011:1135 med källargrunder och uthus/ekonomibyggnader. 
Skala 1:600. Den blå linjen markerar lämningens utsträckning i KMR.
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Men sonen och hustrun Olga Maria blir bara kvar i tre år. År 1911 flyttar de 
till lägenheten Högalund vid Bispmotala Kärr. Hälle gårdshagen får av allt att 
döma inga nya invånare och lämnas att förfalla. Detta skedde efter endast 37 
år, en ovanligt kort livslängd för ett torp. Att märka är att vare sig Carl Gustaf 
eller sonen Oscar var torpare i egentlig mening. De var fabriksarbetare med 
möjligheter till självförsörjning.

Slutligen en egenhet med Hällegårdshagen. I längderna preciseras flera 
gånger att torpet innehas “på 50 år af egaren till Brunnsvik inom hvilket 
område hagen ligger”. Förmodligen har där skett ytterligare ett ägoutbyte 
som skulle kunna spåras i handlingarna, men som knappast är motiverat för 
tillfället.

Ytterligare en arkeologisk utredning, utöver Östergötlands länsmuseums 
(Svarvar 2009), gjordes år 2018 direkt öster och i anslutning till den nu akt
uella utredningen. Delar av ytorna i öster som var aktuella för denna utred
ning överlappade utredningen som gjordes år 2018, och ytorna inventerades 
inte om. Utredningen år 2018 resulterade i resterna efter den rivna torpbe
byggelsen Östertorpet, L2008:8232 (Motala 326). Lämningens antikvariska 
status är övrig kulturhistorisk lämning (Helander 2018:5).

Fornlämningsbilden i området visar inga indikationer på aktiviteter 
under förhistorisk tid som efterlämnat synliga lämningar. Detta bekräftas 
även av de arkeologiska utredningar som genomförts i närområdet (Svarvar 
2009, Helander 2018).
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Resultat
Den arkeologiska utredningen renderade i fem objekt, varav två var kä nda 
sedan tidigare, den fossila åkermarken L2009:7817 och lägenhetsbebyg gelsen 
Hällehagen, L2011:1135.

Objekt/
Lämning

Beskrivning Antikvarisk 
bedömning

1
L2020:10099

1/Backstuga, rektangulär, 4×5 meter stor och 0,7 meter 
hög med en 0,4 meter djup grop i mitten. Stenblock i 
söder och norr, vall mot väster. Ojämn bottenyta. Stenar i 
storleken 0,4–0,5 meter är uppbyggda mot block i söder 
och utgör en möjlig syllstensrad.
2/Röjningsröse 4×5 meter stort av 0,05–0,15 m stora 
stenar. Svagt välvt med en höjd om cirka 0,3 meter.

Möjlig fornlämning.
Ålderkriteriet går ej 
att fastställa.

2
L2020:10087

Fångstgrop, rektangulär, 2×3 m stor och cirka 1 meter 
djup.

Fornlämning.

3
L2020:10104

Stenmur, synlig i cirka 2 meter i nordnordost-sydsydväst. 
Tre synliga skift av 0,3–0,6 m stora stenar. Den 
resterande delen av muren är övertäckt med en flera 
meter hög markberedning.

Övrig kulturhistorisk 
lämning.

4
L2011:1135

Lägenhetsbebyggelse, inkluderande
A/Husgrund, 6×4 m (N-S) och 0,2 meter hög av syllsten i 
storleken 0,5–0,7 meter, grovt huggna.
B/Husgrund, 10x5 meter (N-S) och 0,6 meter hög. Murar 
bevarade i upp till tre skift med block som hörnstenar. 
Spisröse 1,5×1,5 meter och 0,2 meter högt i nordväst. 
Farstu mot nordöst. En innervägg i östväst delvis 
bevarad.
C/Källargrund, 6×4,5 meter och 0,6 meter hög. Murar 
bevarade i tre till fyra skift och en meter breda av både 
natursten och grovt huggen sten i storleken 0,6–1 meter. 
Ingång i söder. Grunden är uppbyggd mot stenmur i 
öster.
D/Källargrund 6×7 meter och 0,4 meter hög av sten i 
storleken 0,5–0,7 meter. Ingång i väster.
E/Brunn, 1,5×1,5 meter med stenram.
F/Stenmur, 137 meter lång, 0,7 meter bred och 0,6 meter 
hög, omgärdar hela bebyggelsen.
G/ Stenlagd gång, cirka 30 meter lång och 0,75 meter 
bred, av sten 0,1–0,2 meter stora. Leder från en öppning 
i muren i söder fram till husgrunderna B och C.

Övrig kulturhistorisk 
lämning.

5
L2009:7817

Fossil åker där delar av lämningen ligger inom det nu 
aktuella utredningsområdet.
1/Stenmur, 30 meter lång (N-S), 0,8 meter bred och 
0,6 meter hög. Mitt på muren finns en 2,5 meter bred 
öppning.
2/Röjningsröse, rund, 8 meter i diameter och 0,3 meter 
högt med stenar i blandad storlek, upp till en meter 
stora. Röset lär uppbyggt kring ett naturligt block.

Övrig kulturhistorisk 
lämning. 
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Figur 6. Utredningsområdet med samtliga objekt, där objekt 1–3 är nyfunna och 4–5 
lämningar som är kända sedan tidigare. Skala 1:10 000.
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Inom utredningsområdet återfanns en nyfunnen lämning som fått den antik
variska statusen fornlämning, det rör sig om en fångstgrop, L2020:10087, i 
den norra delen av området. Bedömningen är gjord utifrån Riksantikvarie
ämbetets rekommendationer för lämningstypen. Gropfångst förbjöds i lag 
år 1864, men troligen har inga fångstgropar tillkommit 1850 eller senare. 
Lämning stypen bedöms därför uppfylla kulturmiljölagens övergripande re
kvisit forna tider, äldre tiders bruk och varaktigt övergiven. Fångstgropen 
har inte ingått i något fångstgropssystem, då inga ytterligare gropar hittades, 
utan får anses utgöra en solitär grop.

I den nordöstra delen av undersökningsområdet finns en bit av en 
stenmur, L2020:10104, synlig under en flera meter hög markberedning på 
fastig heten Mygghult. Stenmuren kan vara en fastighetsgräns eller en gräns 
för inägomarken till torpet Mygghult i äldre tid, men den faller även väl in i 
dagens administrativa gräns för bebyggelsen Mygghult. Lämningens antik
variska status är övrig kulturhistorisk lämning, i enlighet med Riksantikvarie
ämbetets rekommendationer för lämningstypen.

En nyfunnen lämning har fått den antikvariska statusen möjlig forn
lämning. Det rör sig om en lägenhetsbebyggelse, L2020:10099, vilken utgörs 
av en backstuga i form av en jordkula där även ett röjningsröse bedöms höra 
till bebyggelseenheten. Just kombinationen backstuga och ensamliggande 
röjnings röse är en inte helt ovanlig kombination i Mellansverige. Back stugan 
är belägen i en fastighetsgräns mellan fastigheterna Bråstorp och Sättran, med 
ett ordentligt avstånd till de båda fastigheternas bebyggelselägen för gårds
tomten. Backstugan uppfyller rekvisiten äldre tiders bruk och var aktigt över
given, men då den inte går att tidfästa okulärt eller via kart och arkivstudier 
är dess antikvariska status inte möjlig att fastställa i detta skede.

De obesuttnas bebyggelse är ofta kortvarig, ibland återfinns de i det 
historiska kartmaterialet, men lika ofta faller de mellan kartgenerationerna. 
L2020:10099 är den enklaste formen av backstuga, en så kallad jordkula, i 
detta fall delvis uppbyggd på syllstensgrund och delvis på jordvall. Röjnings
röset tyder på att det har funnits odling i mindre skala intill backstugan, tolk
ningen är gjord utifrån storleken på stenen i röjningsröset, vilket inte tyder 
på röjning för att bygga jordkulan. Var denna eventuella odling har bedrivits 
kunde inte avgöras vid inventeringstillfället.

De två sedan tidigare kända lämningarna, L2009:7817, fossil åker och 
L2011:1135, lägenhetsbebyggelse har behandlats ovan, i kapitlet ”Den äldre 
kulturmiljön, kart och arkivstudier. Den fossila åkermarkens antikvariska 
status har inte förändrats i och med denna utredning. När det gäller lägenhets
bebyggelsen Hällegårdshagen har den antikvariska statusen utretts i för
hållande till rekvisitet forna tider, det vill säga om lämningen har tillkommit 
före eller efter år 1850. En genomgång av det historiska kartmaterialet i 
kombination med husförhörslängder har visat med säkerhet att torpet inte 
är äldre än år 1850. Lämningen uppfyller därmed inte rekvisitet forna tid och 
får därmed den antikvariska statusen övrig kulturhistorisk lämning.
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Figur 7. Planritning över objekt 1, backstuga och röjningsröse, L2020:10099. Skala 1:200.
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Figur 8. Planritning över objekt 5, L2009:7817, som inom utredningsområdet innehöll, 
förutom fossil åker, en stenmur och ett röjningsröse. Skala 1:1000.
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Tolkning
Den nu genomförda arkeologiska utredningen bekräftar den fornlämnings 
bild som tidigare arkeologiska utredningar i området har visat. Inga synliga 
för historiska lämningar eller lämpliga boplatslägen har identifierats. De läm
ningar som har påträffats kan samtliga härledas till historisk tid. Utrednings
området har under historisk tid varit skogbevuxet och till delar varit sankt, 
den torpbebyggelse som har kunnat identifieras och tidfästas, Hällegårdstor
pet, är bebyggelse som hör till andra halvan av 1800talet, då kommunens 
tillgång till disponibel mark med stor sannolikhet var begränsad. Detta i 
kombination med förändrade försörjningsstrategier i samhället i stort, gjorde 
att en plats som Hällegårdstorpet, på en i princip otjänlig utmark, inte var 
attraktiv mer än under en begränsad tidsperiod. De lämningar som finns på 
platsen för L2011:1135, bostadshus, diverse ekonomibyggnader, stensatt 
väg och brunn, allt inhägnat av en bastant stenmur, är mycket välbevarade 
och ett utmärkt exempel på en marginaliserad bosättning från historisk tid. 
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