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I

INL ED NIN G

Väg 822, sträckan Nora- Ramsta, inom Nora socken Ångermanland planeras an förbättras av
Starens vägverk. Delvis oc h inte till så liten del planera s äve n nysträckning. Med anledning av
projektet har därför L änsmuseet -Mu rbe rget ge nomfört en byråinven tering so m e n första del i
den ark eol ogiska utredninge n av berört område på bestäl lning av exploatö ren. Se
översiktskarta : bilaga 1.
Denna del av utredningen har innb urit en genomgång av ekonomiska kanor oc h
fomlämn ingsrcgistrct. Som komp lement till det materialet har en mycke t översiktlig
beskrivning av Nora soc kens topografi oc h fomläm ningsbild skisserats.

1. 1

Administra tiva u ppgifter

Originalkanor och övrigt material förvaras i Länsmuseet- Murbergets ar kiv under dnr 65~3 .
följande ekonomiska kan or har berörts av byråinventeringen.
18 I Kramfors 5 d No ra ( 18853)
18 I Kramlors 4 e Östanö (18844)
Rapportsammanställning har utförts av handlägare Bern t Ove Wiklund. Rappenen är
renskriven av Birgitta Bergkvi st.
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UI' I' LÄG G NING OCH M ETOD

Byråinventerin gen utgör första delen i den arkeologiska utred ningen. Syftet med deua
delmoment är au sammanställa kända uppgifter o m kulturhi storiska objekt vilka är av intresse
för kulturmilj övården. Dessa objekt behöver inte nödvändigtvis Jigga i direkt närhet till vägen
för att anses som rele vanta i sammanhanget. Rap port ens avslutande delar innefattar:
1. Sammans tällning av byråinventeringens resu ltat och utifrån detta:
2. Förslag på åtgärd er under bannarkssäsongen 199 3.
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NATUR FÖR UTSÄTTNI NGAR O CH BESKRIVNING AV
IlYR ÅINV ENT ER AIl VÄG STR,\ CKA

3.1

Beskrivning av byråin venterad vägsträ cka

Vägsträckan är ca 7.5 km lång och löper från bron vid Torro m och vidare mot Ramstafjärden.
Riktningen är huvudsakligen V-Ö men från oc h med Svedjeåker böjer de n av mo t SÖ.
Huvudsakl igen lö per vägen geno m åkermark men mellan TOITomoc h Frök dominerar
skogsmark . Utredningsområdet är beläget mellan 10 - 75 m Ö h.

Områdets topografi är till största del Cll mjukt böljande landskap med bördi g mar k på
avlagringar av lera oc h lerbland ad sand i dalgångarna och på dess sluttningar.
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RESULT AT AV ll YR ÅI NVENT ERI1I:G

De uppgifter som följe r nedan är samtliga av intresse för kul turmilj övård en. Syftet är dels att
genom uppgiftern a placera in vägen med ytterområde i ett relevant kulturhistori skt
sammanhang och del s au redovisa de fornlä mni ngar som är kända i vägens näro mråde oc h inte
minst viktigt: fortfarande kan ligga dolda i terrän gen.
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Förstagångsinve nteringen för ekonomiska karta n genomfördes av Riksantikvarieämbetet 19 62.
Revidering skedde 1989. Därmed har ett aktuellt material bildat underlag för
byråi nve nteringen. Delta underlag utgör doc k ingen heltäckande bild av området utan den .IV
Riksantikvarieämbet et översiktliga inve nteringen måste enligt Länsmuseets upp fattning
kompletteras med spec ialinve ntering.

Ra å 21

Torrom 3:1. Grav, plats fö r. Uppgiften kund e ej styrkas av Raä 1989. Markerad ca
60 m N o m befintlig väg.

Raä 52 .

Berge 1: l. Grav- oc h boplatsområde bestående aven gra vhög oc h en
husgrundsterrass. Marke rad ca 240 m S om befi ntlig väg .

Ra ä 32 .

Kallsta 5: 1. Gravhög. Markerad ca 140 m N om befintlig väg .

Ra ä 288 . Kallsta 5: 1. Fo ssil åke rmark. Markerad ca 2 30
Ra ä 30.

ffi

N om befintlig väg .

Kallsta 5: 1 och Havsta 1:4. G ravfält bestående av fem gravhögar. Som nårm ast
markerad ca 260 ffi N om befintlig väg.

Raä 194. Frök 5:5. Lösfynd, skafthål syxa. Osäker fyndplats markerad ca 80 m S om befintlig
väg.

Ra å 80. Frök 3:2. Fom lämnings liknande lämn ing. Markerad ca 80 m N om befi ntlig väg.
Ra å 193. Frök 4: l. Dep åfynd/skutt. Något osäker fyndplats. Markerad ca 120 m NÖ om
befintlig väg .
Rna 88 .

Allsta 5:2. G rav undersök t oc h borttagen. Platsen mark erad ca 50
väg .

ffi

Ö om befintlig

Ra ä J79. Allsta 5:2, 6:5. Grav- oc h bop latsområde beståend e av fem gra var oc h ca 10
terrasserin gar. Området mark erat som närmast ca 280 m Ö o m befi ntlig väg.

Raä J 78 . Lid c 3: 18. Fynd plats [ör nätsänke eller vävty ngd. Osäker fyndp lats . Markerad ca 30
m V om befintl ig väg.
Ra ä J0 1. Östanö 18:1 oc h I: I. Gravgrupp bestående av tre säkra gra var oc h en osäker.
Markerad som närmast ca 35 m V om befintlig väg.

Ra ä 40.

Östanö 18: 1. G rav hög. rest av. Markerad o medelbart Ö om befintlig väg.

Raä 258. Östanö 18:1 . Gravgrupp, plats för. Markerad ea 150 m Ö om befintlig väg .
Ra ä 250 . Östanö 3: 11. Fy ndp lats för näts änken. Osäker fyndplats. Markerad ca 10
befint lig väg.

ffi

Ö om

Ra ä 174. Östanö 5:6. Fyndp lats för håleggad mejseL Säker fyndplats markerad ca 250 m V
om befint lig väg.

(,

Raä 181. Östanö 5:7. Fyndplats för ett antal föremål av järn, bron s oc h skiffer. O säke r
fyndp lats. Markerad ca 250 m V om befintlig väg.
Ra å 173 . Övergård. Fyndplats för spjutspets av skiffer. Osäker fyndplats. Markerad ca 350 m
NÖ om befintlig väg.

Ra å 84. Övergård l :2. Gravhög, undersökt oc h borttagen. Markerad ca 180 m NÖ om
befintlig väg .
Raä 177. Övergård 1:2 eller Ramsta 1:4. Fyndpl ats för nätsänke av ste n. O säk er fyndplats .
Markerad ca 550 m NÖ o m befintlig väg.
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ÅTGÄ RDSFÖ RSLAG

Åtgärdsförsla gen får vid d ags dato betecknas som preliminära då etapp I ej kan avslutas på
grund av vint erförh ållanden.
Av de fornl ämn ingsnummer som tidigare redovisats (kap 4) anser Län smu seet-Murberget att
följand e nummer kan bli ak tuella för beslut enligt Kuhunninneslagen . Motiven för delta
redo visas separat för varje lo kal.

Bilaga II : Raä 32, Kallsta 5: 1
G ravhög belägen ca 140 m N om befintlig väg.
Gra vhögen är boplatsindikerande oc h därmed genomförs med trak torhj älp provgropsgrävnin g
och eventuellt viss matjord savbani ng mellan fornl ämn ingen och befintlig väg . Syftet är att
fasts tälla om det tänkbara bo platsläget utgör forn lämning.

Bilaga III : Raä 88, Allsta 5:2
Grav undersö kt och borttagen . Platsen markerad ca. 50 meter Ö om befintlig väg .
Uppgiften är hoplatsindikerande och bedömningen till åtgärd är densamma so m för Raä 32.

Bilaga III : Ra ä 101, Ös ts nö 18:1 och 1:1
Gravgrupp bestående av tre säkra gravar och en osäker grav. Som närmast lig ger
fornlämningen ca 35 m Vom befintl ig väg.
Gravgruppen är boplatsindikerande och bedömningen till åtgärd är den sam ma som för Raä 32.

Bilaga III: Ra å 40, Ösla nö 18:1
Gra vhög. rest av . Markerad omed elban Ö om befintlig väg. Återstod en av fornl ämningen är
boplatsindikerande och bör genomgå arkeologisk undersökni ng och efter detta restau rering.
Anledn ingen till de nna bedömning är den o mede lbara närheten till anslutningsväg mellan
befintl ig väg oc h nydra gning en ligt Vägverkets förslag .
Bila ga III: Ra ä 258 , Ös la nö 18: J

Gravgrupp. pla ts för. Markerad ca 150 m Ö om befi ntlig väg .
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Uppgiften är boplatsindikerande och bedömningen är au i området mellan den markerade
platsen och befintlig väg är det angeläget med provgropsgrävning och eventuellt
matjordsavbaning med maskin.
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