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Figur 1. Översiktskarta över området kring Skagersholm med platsen för schaktningsövervak-
ningen markerad med svart cirkel. Skala 1:250 000.
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SAMMANFATTNING
I samband med att biotopsvårdsåtgärder skulle utföras vid Skagersholms herr-
gård, Nerhammarens och Opphammarens hammarområde gav Länsstyrelsen 
i Örebro län i uppdrag åt Arkeologgruppen att utföra en arkeologisk kontroll/
schaktningsövervakning. Biotopvårdsåtgärderna innebar att öppna upp två 
dammar vid Nerhammaren och Opphammaren som inte längre var i bruk. Vid 
arbetet deltog en arkeolog i syfte att dokumentera lämningar.

I samband med fältarbetet dokumenterades dammvallarna innan utriv-
ning. Vid dammarna påträffades vid Nerhammaren och Opphammaren äldre 
träkistor som utgjorde del i dammkonstruktionerna. Fem prover från trä-
kistorna dendrodaterades till år 1797 e. Kr. Vid Nerhammaren framrensades 
hjulgraven på utrasad sten varvid en sentida turbin och turbintrumma påträf-
fades. Vid Skagersholms herrgård hade en terrasserad stenmur vid vatten-
draget framrensats vilken dokumenterades med fotografering.

INLEDNING
Laxå kommun bedriver ett projekt att återställa Skagersholmsån med till-
hörande biflöden till ett mer naturlikt tillstånd så att vandrande fiskar kan 
röra sig längs vattendraget. Projektet kommer att pågå under åren 2022 och 
2023 och utföras etappvis.

I samband med det aktuella projektet skulle två hammarområden och vatten-
draget förbi Skagerholms herrgård att beröras. I ett fall skulle större ingrepp 
behöva utföras inom lämningsområdet invid hammargrunden för den så kall-
lade Nerhammaren (L1981:3080) medan lämningsområdet vid Opphammaren 
berördes i mindre omfattning. I båda fall skulle rester efter raserade dammar 
tas bort då de utgjorde definitiva vandringshinder. Vid Skagersholms herrgård 
skulle delar av ett terrasserat murverk vid vattendraget rensas från växtlighet 
och sedimentpålagring.

Länsstyrelsen i Örebro län gav i uppdrag till Arkeologgruppen att utföra en 
arkeologisk kontroll/schaktningsövervakning i samband med att åtgärder ut-
fördes vid de berörda hammarområdena. Åtgärderna vid herrgården skulle 
dokumenteras. Fältarbetet skedde vid skilda tillfällen under augusti och sep-
tember år 2022. Beslut i ärendet fattades av Länsstyrelsen i Örebro län den 
30 juni 2022 (dnr 431-4781-2022).
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Figur 2. Läge för undersökningsområdena vid Skagersholms herrgård, Nerhammaren, 
Opphammaren och omgivande lämningsbild. Skala 1:8 000.
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BAKGRUND OCH KULTURMILJÖ
År 2016 utförde Maria Waldebrink vid Länsstyrelsen i Örebro län en kultur-
miljöinventering av Skagerholmsåns vattensystem (Waldebrink 2016) Rappor-
ten utgjorde ett kunskapsunderlag inför planering av de åtgärder som kom att 
utföras i samband med restaureringsåtgärderna som skulle utföras av Laxå 
kommun. I Waldebrinks rapport finns därmed redan en fördjupad historik att 
läsa om Skagersholms bruk, kring dess verksamhet, dess ägare och hur det till 
sist lades ned. Föreliggande rapport rymmer därmed en förkortad redogörelse 
av området och de berörda hamrarnas historik.

Skagersholms herrgård och tillhörande bruk grundlades i samband med 
att Conrad Falkenberg under 1630-talet erhöll en frälsegård vid Skagersholm. 
Under senare delen av 1600-talet anlade sonen Henrik två hammaranlägg-
ningar längs Skagersholmsån. Opphammaren uppfördes år 1672 medan Ner-
hammaren anlades år 1682 (Waldebrink 2016:13). Sammanlagt fanns vid Ner-
hammaren och Opphammaren två stångjärnshammare och en kniphammare, 
dock är det osäkert vid vilken plats kniphammaren var belägen.

Verksamheten vid hamrarna pågick fram till 1870-talet då järnbruket vid Ska-
gersholm lades ned. Bruket bytte ägare vid ett flertal tillfällen under sent 1800-
tal och tidigt 1900-tal varvid ägorna styckades upp och blev mindre. Sedan ham-
maren vid Nerhammaren lades ned år 1871 anlades en toffelfabrik vid platsen.

I historiskt kartmaterial förekommer området kring Nerhammaren och 
Opphammaren utritad i en laga skiftes karta från år 1905 och häradskartan 
från åren 1877–1882 (LMA 1905:18-FIN-405, RAK 1877-82:J112-64-17).

I området kring Nerhammaren finns dammvallen och dess damm tyd-
ligt utritade tillsammans med hammarbyggnad och vattenränna i 1905 års 
karta. Här syns även hur den västra dammöppningen i dammvallen leder bort 
vattenmagasinets överskottsvatten sydväst om hammarområdet. Som tidigare 
nämnt brukades dock inte längre hammaren vid Nerhammaren år 1905 i sam-
band med att kartan ritades, utan platsen nyttjades som toffelfabrik. Den ut-
ritade byggnaden är dock mindre än den grund som idag kan ses på platsen. 
Den idag befintliga grunden i Nerhammaren är 36×9 meter stor medan den i 
kartan utritade byggnaden varit 24×9 meter stor. Sannolikt har därför byggna-
den påbyggts efter år 1905.

Även vid Opphammaren är dammen, vattenrännan och tillhörande 
hammarbyggnad tydligt utritade i laga skifteskartan från år 1905. Emeller-
tid är inte dammvallens östra dammöppning, där aktuellt uppdrag skulle ut-
föras, synlig i kartan. Vattendraget längs östra fåran är enbart delvis utritad i 
norr medan resterande del enligt kartbeskrivningen utgöras av ”vall”, det vill 
säga en gräsbevuxen yta för slåtter och betesmark. Här får återigen påminnas 
att kartan är upprättad efter det att järnbruket lagts ned. Vid jämförelse med 
vattenmagasinets utredning enligt häradskartan från åren 1877–1882 syns en 
betydande storleksskillnad med 1905 års karta. Enligt häradskartan fann två 
dammar: södra och norra. Den södra dammen var anlagd i den naturligt vida 
dalgången medan den norra dammen var anlagt i en grund sänka vars sidor 
delvis förstärkts med anlagda vallar för vattnets innestängande.
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Figur 3. Utdrag ur laga skifteskarta från år 1905 över Nerhammaren med 
hammarbyggnaden markerad med svart cirkel (LMA 1905-18-FIN-405).

Figur 4. Utdrag ur laga skifteskarta från år 1905 över Opphammaren, med hammar-
byggnaden markerad med svart cirkel (LMA 1905-18-FIN-405). Den arkeologiska 
kontrollen utfördes vid kartlittera ”872” i kartan.
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Figur 5. Nerhammaren och Opphammaren enligt häradskartan från åren 1877–1882. 
I kartan ses hamrarnas respektive vattenmagasin (RAK 1877-82: J112-64-17). 
Skala 1:8 000.
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SYFTE
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt under-
söka, dokumentera och tolka de arkeologiska lämningar som eventuellt skulle 
påträffas vid schaktningsövervakningen.

METOD OCH GENOMFÖRANDE
Uppdraget innebar att utföra arkeologisk kontroll/schaktningsövervakning i 
samband med att två dammvallar skulle öppnas upp och efterdokumentera 
redan utförda rensningsåtgärder vid Skagerholms herrgård. Dammvallarna 
var belägna vid Nerhammarens och Opphammarens hammarområden.

Orsaken till att dammvallarnas utskov skulle öppnas upp var att de utgjor-
de ett definitivt vandringshinder för fisk att passera. Detta skulle åtgärdas ge-
nom att dammvallen, inom vattendraget skulle rivas. En grävmaskin grävde 
bort dammarnas utskov av sten. Vid de olika platserna var uppdragets art och 
förutsättning av olika slag varför de behandlas var för sig angående arbetsbe-
skrivning och resultat. Generellt var utgångspunkten att i samband med ut-
rivningen tillse att fornlämning inte skadades mer än vad som var nödvändigt 
för uppdragets skull och dokumentera de lämningar som framkom. Arbetet 
utfördes parallellt med att en fiskevårdskonsulent övervakade arbetet för att 
dirigera grävmaskinisten under tiden som biotopsvårdsåtgärderna utfördes. 
I samband med det kunde arkeolog och fiskevårdskonsulent på plats direkt-
kommunicera kring åtgärderna. Önskade exempelvis fiskevårdskonsulenten 
att få ett antal större stenar i vattendraget invid hammargrunden bortlyfta 
med maskin kunde arkeolog svara huruvida enskilda stenar borde ligga kvar 
orörda som varande en del av hammargrunden. Likaså kunde arkeolog obser-
vera och upptäcka eventuella lämningar som framkom allt eftersom grävma-
skinisten lyfte bort stenar som kom från den utrasade delen av dammvallen. 
När så skedde avbröts arbetet tillfälligt för dokumentation varefter fiskesak-
kunnig kunde tillfrågas om de nypåträffade lämningarna kunde lämnas orör-
da eller om fortsatt schaktning var nödvändig för uppdragets skull. Därmed 
kunde dokumentation riktas mot lämningar som behövde tas bort och att tillse 
att nypåträffade lämningar och/eller redan synliga lämningar inte skulle be-
röras av åtgärden. 

Dokumentationen skedde genom digital inmätning och skriftliga beskriv-
ningar; till dem knöts digitala fotografier. Inmätning skedde med RTK-GPS.
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RESULTAT

Skagersholms herrgård
Inför fältarbetet hade rensningsarbeten vid Skagerholms herrgård redan ut-
förts. Dels hade en terrasserad strandmur framrensats, dels hade holmar av 
svämsediment grävts bort. Därefter hade stenblock och lekgrus fyllts i vatten-
draget längs sträckan.

Den terrasserade strandmuren utgjordes av två murade sträckor varav den 
sydvästra var 70 meter lång i nordvästlig-sydöstlig riktning med halvcirkel-
form. Muren var upp till 1,5 meter hög och anlagd av oregelbundet formade 
stenar med huggen flat utsida, i 4–5 oregelbundna skift med 0,4–0,8 meter 
stora stenar. Den nordvästra strandmuren var 27 meter lång i nordvästlig-syd-
östlig riktning, anlagd av kvaderhuggen sten i tre regelbundna skift av 0,6–1 
meter stora stenar.

Figur 6. Vy över strandmur med huggna oregelbundna stenar. Foto från nordväst.

Figur 7. Vy över 
strandmur med 
kvaderhuggen sten 
till vänster i bild. 
Foto från nordväst.
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Figur 8. Lägen för framrensade strandmurar vid Skagersholms herrgård. Skala 1:1 000.
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Nerhammaren – L1981:3080
UPPDRAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Nerhammarens hammarområde utgörs av en hammargrund vid vattendragets 
nordvästra sida med ett fundament för hjulhus i vattendragets mitt. Hammar-
grunden är sammanbyggd med en sentida trätoffelfabrik och omkring 36×9 
meter stor. Grunden ligger parallellt med vattendraget. I dess sydvästra del, 
som är grunden efter trätoffelfabriken, utgörs grunden av ett 14×9 meter stort 
utrymme med betonggolv. Längs nordvästra långsidan och sydöstra kortsidan, 
som är uppförd emot dammvallen, finns stående betongväggar som är om-
kring 1–1,5 meter höga. Stående betongväggar har även funnits längs sydvästra 
sidan, invid vattendraget, men hade rasat ut och låg delvis i hjulgraven och 
på fundamentet för hjulhuset. Det fanns även betongväggar som lossnat från 
grunden och påträffades lutandes emot intilliggande träd. Även den terrasse-
rade muren i vattendraget består av betong längs en sträcka om 14 meter från 
dess sydvästra hörn. Övriga delar av byggnaden som inte har element av be-
tong består av kallmurade syllar och kallmurad strandskoning. Omkring 4 me-
ter sydöst om trätoffelfabriken finns dammvallens tidigare dammöppning. 
Den påträffades utrasad med utspridda stenar nedströms vattendraget längs 
en sträcka om 15 meter mot nordväst. Bland annat var hjulgravens öppning i 
sydväst helt övertäckt med utrasat stenmaterial. Överst i dammöppningen låg 
betongplattor från en tidigare väg som löpt tvärs över dammöppningen och 
därunder utrasat stenmaterial och påförd slam och jord som täckte öppning-
ens sydöstra del. Det norra landfästets ursprungliga, kallmurade stenar hade 
rasat ned i vattendraget och blottade en eroderad brant.

 Enligt en äldre närboende som levt och arbetat hela sitt liv vid Skagersholm 
hade dammen och den tidigare toffelfabriken varit stående fram tills mitten av 
1970-talet då allt rasade vid en kraftig vårflod. Stenmaterialet som fyllde vatten-
draget i lämningens sydöstra del utgjordes därmed av rester efter dammens 
skibord och mittpelare vars stenar spridits ut nedströms efter raset och efter 
senare kraftiga vårfloder som emellanåt drabbar Skagerholmsån. Ån karak-
täriseras bland annat av en stor variation av låga eller höga flöden och svarar 
snabbt vid regn genom att det blir höga flöden.

Den utrasade dammen utgjorde därmed ett vandringshinder. Uppdraget 
innebar att plocka och gräva undan stenarna från den utrasade dammen och 
återskapa konnektivitet. För att erhålla en god konnektivitet utan ett högt fall 
skulle en tröskel inom lämningsområdet anläggas. För att erhålla en god nivå 
på tröskeln skulle schaktning i vattendraget krävas inom området från damm-
öppningen ned till lämningsområdets nordvästra gräns. Vattendraget skulle 
efter åtgärden huvudsakligen löpa i fåran sydväst om hjulhusfundamentet och 
inte genom hjulgraven. Hjulgraven skulle dock även efter åtgärden ha kontakt 
med vatten men med en tröskel vid dess sydöstra ände. I vattendraget längs 
hjulhusfundamentets sydvästra sida utgjordes botten av påfört grus och sand.
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Figur 9. Situationsplan med ingående lämningar inom Nerhammaren. Skala 1:1 000.
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Åtgärden innebar därmed:

• bortrensning av utrasad sten från 
dammöppningens utskov tills önskad nivå erhållit

• schaktning ned till önskad nivå 
inom lämningsområdet

• påförande av grusmassor och sten i vattendraget 
för att erhålla jämn nivå på tröskel och 
ett naturlikt utseende i strömmen. 

Figur 12. Hjulgravsfåran, inom Nerhammaren, sedd 
från nordväst. Hjulgravens inlopp rensades på sten 
från den raserade dammvallen.

Figur 10 (överst). Vy över sydvästra fåran inom Ner-
hammaren som var belamrad med sten från den 
raserade dammvallen. Foto från nordväst. 

Figur 11 (nederst). Dammvallens öppning i vatten-
draget sedd från norr. Öppningen utgjordes av ett 
raserad, tidigare kallmurat, utskov.

Metodologiskt från arkeologiskt synvinkel 
var utgångspunkten vid bortrensning av 
de utrasade stenarna att:

• övervaka bortplockning av sten samt 
observera och dokumentera eventuella 
lämningar under rasmassorna

• tillse att inte ”fel” stenar plockades bort, 
exempelvis delar av hjulgravsfundamentet

• tillse att så mycket som möjligt av det utrasade 
utskovet från dammöppningen bevarades 
så att det skulle vara möjligt att uppfatta 
att dammöppning funnits vid platsen.
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Figur 13. Plan över Nerhammaren och åtgärder som skulle utföras inom lämnings-
området. Skala 1:500.
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ÅTGÄRDSARBETET

Arbetet inleddes med att sly och större träd utmed vattendraget rensades för 
att möjliggöra arbetet för grävmaskinen. Grävmaskinen grävde ståendes med 
skopan riktad mot nordväst och grävde i uppströms riktning mot nordväst. Be-
tong och det övre skiktet av utrasade stenar plockades och grävdes bort från 
dammöppningens krön. Sedan de bortrensats observerades att två trästockar 
(A174) i nordöstlig-sydvästlig riktning, efter en träkista, låg synliga i vatten-
draget. Inledningsvis påträffades det översta varvet som var nedbrutet efter att 
ha legat exponerat för syre och omväxlande legat över och under vattennivå.

 Då träkistan (A174) påträffades ytligt och ytterligare schaktning behövde ut-
föras vid platsen dokumenterades den varefter tre stockvarv grävdes bort med 
ett sammanlagt djup om 0,6 meter varav 0,4 meter under vattendragets grus-
botten. Varje stock utgjordes av rundtimmer som var 0,18–0,2 meter i diameter. 
Träkistan var 8,3 meter lång i nordöstlig-sydvästlig riktning och 2,5 meter bred. 
Stockvarven hölls samman av tvärstockar i nordvästlig-sydöstlig riktning. Tvär-
stockarna var sammanfogade i konstruktionen med halvt blad i halvt urtag med 
dymling. De längre stockarna var i ändarna kilade med varandra med djupt 
huggna gåtspår. På undersidan av stockarna fanns uthuggningar för långdrag. 
Sammanlagt grävdes tre stockvarv varav de två understa låg under vattendra-
gets grusbotten och var i gott skick utan spår av nedbrytningsprocess.

Figur 14 (till vänster). Träkistan utgjordes av 
kvadratiska fack, fyllda med kolstybb, lera, 
morängrus och stenfyllning. Foto från nordväst. 
Figur 15 (ovan). Del av träkistan (A174) som 
var synlig i dammöppningen inför grävning. 
Foto från nordväst.
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Figur 16. Resultatplan över påträffade lämningar inom Nerhammaren. Skala 1:100.
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Tre dendroprover togs (prov nr 4, 5 och 6) på olika stockar från träkistan (A174). 
De visade att stockarna utgjordes av gran som fällts år 1797. Invändigt var trä-
kistan i botten fylld med morängrus med ett lager om 0,05 meter, därefter ett 
0,2 meter tjockt lager blålera och ovan det ett 0,05 meter tjockt lager kolstybb 
och slagg innan det överst var täckt med en sten och jordfyllning (A185). Vid 
uppströms och nedströmssidan av träkistan påträffades bevarade yttermurar 
av kallmurad sten från utskovet eller dammkonstruktionens grundsula (A180).

Stenarna från grundsulan (A180) påträffades längs en sträcka om 2,3–2,5 
meter. De var anlagda parallellt med dammöppningen längs träkistans ut-
sidor. Stenarna var 0,6-0,8 meter stora. De var delvis nedgrävda under vatten-
dragets botten och sammanlagt 0,8 meter höga. Sannolikt utgör de tillsam-
mans med träkistan del i en stabiliserande grundkonstruktion som löpt längs 
hela dammöppningen på vilken ett kallmurat utskov kan ha uppförts. Inga 
bevarade rester efter det kallmurade utskovet kunde påträffas.

Sedan lämningarna kring dammvallens öppning blivit dokumenterade gräv-
des de delvis bort. Schaktning utfördes ned till ett djup om 0,2–0,4 meter från 
dåvarande grusbotten i vattendraget. På grund av att vattendraget har en tvär 
krök omedelbart uppströms dammvallen krävde det en bred öppning vid 
dammöppningen. I annat fall riskerade platsen utgöra en tratt där flytande or-
ganiskt material såsom pinnar och grenar riskerade att fastna. Därmed gräv-
des delar av träkistan och grundsulan bort, i syfte att delar av dammen skulle 
fortsatt kunna åskådliggöras. I syfte att delar av dammen fortsatt skulle kunna 
åskådliggöras bevarades 2,5 meter närmast det sydvästra landfästet.

Från den utrasade dammen nedströms en sträcka om 12–15 meter täck-
tes vattendraget och delar av hammargrundens hjulgrav och hjulhusfunda-
ment av utrasade stenar och betong. Stenarna var kanthuggna och varierade 

Figur 17. Sektionsritning över 
dammvallens öppning vid Ner-
hammaren. Skala 1:20.
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i storlek 0,1–0,8 meter. Större stenar togs bort en och en med grävmaskinens 
gripklo medan mindre stenar schaktades bort med skopa. I samband med det 
påträffades en dynsten (F1) bland stenraset. Dynstenen var 0,34×0,33×0,2 stor 
med en svagt konisk form. Diametern på urgröpningen var 0,13 meter med en 
välslipad och polerad yta. Stenen plockades upp från vattendraget och kom 
senare att placeras centralt inom toffelfabrikens betonggolv.

Vidare påträffades även en turbin (A205) med en 3,5 meter lång axel i hjul-
graven. Turbinen låg i stenfyllningen i hjulgraven och hade inledningsvis en-
bart observerats som ett uppstickande järnrör i dess övre ände. Även turbinen 
plockades upp och placerades inom hammargrundens betonggolv. 

I anslutning till turbinen påträffades en cylindrisk turbintrumma (A200) 
av gjutstål. I trummans övre kant fanns en 0,08 meter bred flens. Med flensen 
var turbintrummans yttre diameter 0,92 meter medan dess inre var 0,76 me-
ter. Trumman var 1,04 meter hög varför djupgrävning måste ha utförts för att 
kunna anlägga den i vattendragets botten. Invändigt fanns i dess övre del en 
form för inpassning av den nyss påträffade turbinaxeln.

Invid turbintrumman påträffades i hjulgraven rester efter ett 2,7×1,4 meter 
stort betonggolv (A195) med ett cirkulärt utformat urtag. Urtaget har sannolikt 
varit en infästning för turbintrummans flens. Betonggolvet var pågjutet emot 
hammargrundens terrasserade vägg.

Allt eftersom stenar rensades framför hjulgravens inlopp påträffades en 
stenrad (A190) som utgjorde en del av hjulhusfundamentets sydöstra kortsida. 
Stenarna var 0,4–0,6 meter stora och 0,2–0,3 meter höga och tätt sammanfogade. 

Figur 18 (ovan). Turbintrumman 
hade varit fastgjuten i en betongform 

som här påträffades emot trä-
toffelfabrikens terrasserade strand-

mur. Jämför med figur 19. 
Foto från sydväst. 

Figur 19 (till höger). 
Vy över turbintrumma som var 

nedgrävd i hjulgraven invid trätoffel-
fabriken. Foto från sydöst.
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De var fogade med bruk emot trätoffelfabrikens terrasserade strandmur. Sedan 
stenarna påträffats, rensats och dokumenterats rådslogs med fiskesakkunnig 
om huruvida ytterligare stenrensning behövde utföras framför hjulgravens 
inlopp. Denne konstaterade att ytterligare grävning inte var nödvändig då det 
var den sydöstra fåran som ur dennes synpunkt var viktig att erhålla god kon-
nektivitet vid. Därför avbröts vidare stenrensning framför hjulgravens inlopp. 
Rensning av sten fortsatte därefter längs den sydvästra fåran. Mängden sten 
avtog och inga ytterligare lämningar påträffades.

EFTERARBETE

Sedan schaktningen var avklarad skedde en diskussion kring de fortsatta 
åtgärderna längs den sydvästra fåran. Fiskesakkunnig bedömde att ingen 
schaktning behövde utföras i fåran utan det befintliga bottenmaterialet kunde 
nyttjas där man snarare spred och jämnade ut grusmassorna, som var ojämnt 
påförda av vattenströmmen.

Vid frågan om påförandet av stenar i strömfåran, för anläggandet av ett 
naturlikt tillstånd, växte slutsatsen fram att det vore lämpligt att nyttja stenar 
från det nyss bortrensade stenmaterialet. Därmed kunde man nyttja befintliga 
stenar från lokalen som redan var mossiga, kantiga och mörka än att man skul-
le låta ditföra runda, nyss framgrävda och ljusa moränstenar. På så vis kunde 
inte bara ett naturlikt tillstånd återskapas utan åtgärden även smälta in bättre 
i den omgivande lämningsmiljön och platsen inte heller påverkas av utifrån 
kommande stenmaterial. Till detta gav arkeolog sitt bifall. 

Vidare önskade fiskesakunniga nyttja de nyss uppdragna stockarna från 
träkistan som kunde spridas ut inom lämningsområdet och erbjuda trivsam 
miljö för mossor, svampar och lavar. Även till det gav arkeolog bifall. Hellre än 
att stockarna bortfördes till deponi skulle de åtminstone kunna upplevas av 
besökare fram tills de slutligen helt nedbrytes av väder och vind.

Figur 20. Vy över Nerhammarens dammöppning efter utförd åtgärd. 
Foto från nordväst.
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Opphammaren L1981:2361
UPPDRAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Vid Opphammaren skulle inte lämningsområdet vid hammarområdet på-
verkas. Istället skulle dammöppningen i dess östra dammvall - som fungerat 
som regleringsdamm - åtgärdas. Även här skulle det befintliga dammutskovet 
rivas och en 40 meter lång tröskel anläggas. Utskovet var i vattendraget väl 
synligt i form av en dubbelradig stenmur med kallmurade landfästen emot 
dammvallarna. I likhet med Nerhammaren påträffades rikligt med utrasad 
sten i vattendraget nedströms dammöppningen. Stenarna var kanthuggna 
med en varierande storlek om 0,1–0,8 meter. Till skillnad mot Nerhammaren 
var spridningen av stenar jämn inom området och inte med största tjockleken 
närmast dammöppningen. Stenar påträffades även rikligt längs åravinens 
branta, östra sida invid vägen. Det föreföll därmed inte som om stenarna 
främst utgjordes av utrasat stenmaterial från tidigare damm utan var depo-
nerade vid annat tillfälle. Denna misstanke förstärktes av att en dynsten (F2) 
påträffades i vattendraget bland alla stenar. Den påträffades vid en inledande 
besiktning tillsammans med fiskesakkunniga en tid innan själva fältarbetet. 
Därmed uppstod frågan varifrån dynstenen och det övriga stenmaterialet i 
vattendraget kommit. Kom stenarna från en raserad byggnad från annan plats 
eller hade en byggnad stått vid den aktuella platsen? Då en dynsten vanligen 
hör till ett vattenhjul har den därmed en koppling till platsen där hammaran-
läggning funnits. Fyndet av dynstenen medförde att det vid själva fältarbetet 
måste antas att en byggnad som nyttjat vattenkraften i form av vattenhjul kan 
ha funnits på platsen.

Vidare påträffades en stockmatta eller rustbädd (A102) i vattendraget inom 
en yta om 3,8×2,6 meter i nord-sydlig riktning, bestående av 12 stockar med en 
diameter om 0,15–0,18 meter.

Figur 21. Vy över utskovet som skulle utrivas vid Opphammaren. 
Foto från nordväst.
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Figur 22. Plan över ingående lämningar inom Opphammaren och planerade åtgärder. 
Skala 1:1 000.
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ÅTGÄRDSARBETET

Fältarbetet inleddes med inmätning av ingående lämningar vid dammöpp-
ningen där landfästen och stenar från utskovet mättes in. Utgångspunkten var 
att dokumentera området kring dammen som skulle rivas och att vid rensning 
av sten nedströms dammen undersöka om rester efter husgrunder från ett 
eventuellt vattenverk hade funnits vid platsen, särskilt där stockmattan och 
dynstenen påträffades.

Sedan utskovet mätts in grävdes de bort av grävmaskin. Stenarna var 0,5–1 
meter stora, delvis kanthuggna och omkring 0,8–1 meter höga, till större delen 
nedgrävda i undergrunden. Stenarna närmast respektive landfäste sparades, 
särskilt invid det östra landfästet som var 2,6 meter högt och vars bas vilade på 
utskovet. Därmed undveks att det skulle riskera att rasa från ravinens sida om 
dess grundstenar togs bort. 

Vid schaktning uppströms dammen påträffades en träkista (A101) bestå-
ende av ett varv med sammanfogade fyrkanthuggna stockar. Stockarna var 
0,15×0,12 meter stora och träkistan var invändigt fylld med morängrus. På 
uppströmssidan av träkistan fanns en brädtätning (A105) av 0,05 meter tjocka, 
0,12 meter breda och 0,8 meter långa plankor som i bottenänden var avfasade 
med synliga yxhugg. Då de drogs upp syntes hur de i botten hade slagits ned i 
beige lera. Sannolikt utgjorde planket och träkistan ett skydd mot vattnets ur-
gröpande effekter gentemot det kallmurade utskovet. För att motverka under-
minering fungerade träkistan och de nedslagna plankorna till att täta botten-
sedimentet ner till lergrunden.

Träkistan och utskovet dokumenterades och kom därefter att grävas bort 
för att erhålla önskat djup i vattendraget. Två prover togs för dendrodatering 
av träkistan. Dateringen visade att en stock, från gran fällts år 1797 (prov 1) och 
en år 1659.

Nedströms utskovet plockades större sten med maskinens gripklo och 
mindre stenar bortschaktades med skopan. Arkeolog övervakade arbetet och 
observerade ständigt vattendraget allteftersom stenar borttogs i händelse att 

Figur 23. Dynsten (F2) som påträffades i 
vattendraget vid Opphammaren.

dolda lämningar skulle påträffas. 
Schaktning fortgick ned till platsen 
där den tidigare stötbottnen/rust-
bädden och dynstenen påträffats. 
Dynstenen plockades upp och la-
des på södra änden av en holme där 
vattnet förgrenar sig i vattendraget. 
Dock kunde inga strukturer påträf-
fas bland stenarna i vattendraget. 
Stockarna som låg i vattendragets 
botten plockades upp en och en och 
dendroprov togs från en stock (P3) 
som daterades till år 1797. Stock-
arna var inte sammanlänkade eller 
sammanfogade med varandra.
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Figur 24. Resultatplan över påträffade lämningar vid Opphammarens östra dammvall. 
Skala 1:100.
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EFTERARBETE

Därefter meddelade fiskekonsulent att vidare schaktning inte längre var nöd-
vändig nedströms fyndplatsen för dynstenen. Efterföljande arbete nedströms 
vattendraget erfordrade enbart utfyllning av naturgrus och utplacering av 
stenar av varierande storlek. Sedan arbetet vid Opphammaren utfördes efter 
Nerhammaren ville man återigen använda det befintliga stenmaterial man 
nyss rensats bort och nyttja dem vid selektiv utplacering längs vattendraget. 
Det bifölls av arkeolog med samma motivering som tidigare (se sidan 21).

Vid Opphammaren fanns emellertid inte tillräckligt med grusmaterial 
i vattendraget för att nyttja vid skapandet av tröskelsträckan. Därför skulle 
morängrus tillföras platsen. Grusmaterialet skulle ditföras genom att en 
dumper lossade ned materialet från den intilliggande vägen varefter grävma-
skinen kunde sprida ut det.

Figur 25. Profil över dammvallen vid Opphammaren. Skala 1:50.
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Analyser
Sammanlagt utfördes sex dendrokronologiska dateringar i samband med 
uppdraget. Dateringarna utfördes av Bertil Israels. Tre av proverna togs vid 
Nerhammaren från tre olika stockar från en träkista som utgjorde bottnen av 
en dammvall.

Vid Opphammaren togs sammanlagt tre prover varav två från en träkista 
som var anlagd invid ett utskov och en från en stockmatta. I samband med 
undersökningsplanens upprättande hade inte medel avsatts för dendro-
kronologiska dateringar varför medel efter godkännande från Länsstyrelsen 
i efterhand omfördelades från annan kostnadspost såsom 14C-datering. Då de 
välbevarade stockarna påträffades i fält ansågs de utgöra en mer tillförlitlig 
och exakt källa för datering varför medel omfördelades.

OPPHAMMAREN L1981:2361

Provnr Anr Typ

P1 A94 Träkista: En lång stock, VNV-ÖSÖ riktning, lagd tvärs över 
vattendraget direkt emot dammvallens utskov. 

P2 A94 Träkista: En kort stock, längs västra strandkanten. Var fogad med 
två tvärgående stockar.

P3 A102 Stötbotten. Ca 10-12 stockar utlagda parallellt i vattendragets 
botten, ca 10 m nedströms dammvallen.

NERHAMMAREN L1981:3080

Provnr Anr Typ

P4 A174 Träkista: Lång stock, NÖ-SV, tvärs över vattendraget, bottenvarvet 
och var nedgrävd under vattenytan. 

P5 A174 Träkista: Lång stock, NÖ-SV, tvärs över vattendraget, ett 
mellanvarv och var nedgrävd under vattenytan. Varvet ovanför var 
blottat.

P6 A174 Träkista: Kort stock NV-SÖ, fogad mellan två långstockar.
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TOLKNING

Nerhammaren
Vid Nerhammaren påträffades grundkonstruktionen till dess dammöppning 
som utgjordes av en träkista fylld med morän, lera, slagg och stenfyllning. 
Dessvärre hade själva utskovet raserats sedan det under 1970-talet förstördes 
av en vårflod. Dateringarna visade på att dammvallens träkista anlagts år 1797, 
i likhet med träkistan i Opphammaren. Det tyder på att parallella arbeten av 
hamrarnas dammvallar utförts under denna tid. Då Opphammaren anlades 
kring år 1672 och Nerhammaren år 1682 rör det sig sannolikt främst om repa-
rationsåtgärder av dammvallarnas dammöppningar då de kan ha varit i bruk 
i omkring 115 år fram till år 1797. Vid Nerhammaren förefaller man ha utfört 
en total renovering av hela dammöppningens konstruktion kring år 1797 då 
träkistan stratigrafiskt sett utgjorde anläggningens understa nivå. 

Arbetet med dammvallarna sammanfaller även med de förbättringar kring 
vattenhjulens utväxling till hamrarna som Stockenström lät utföra vid Ska-
gersholm under sent 1700-tal.

Nerhammarens antikvariska bedömning ändras från övrig kulturhistorisk 
lämning till fornlämning då lämningen uppfyller Kulturmiljölagens tre kriterier 
för att bedömas som fornlämning. Lämningen är varaktigt övergiven, av äldre 
tiders bruk och äldre än år 1850.

Vidare påträffades rester en turbin och turbintrumma vid lämningarna 
från trätoffelfabriken. Trätoffelfabriken utgör därmed utbyggd förlängning av 
hammarbyggnaden som enligt 1905 års karta varit 24×9 meter. Den utbygg-
da delen består utav betonggolv och väggar samt en betongklädd strandmur. 
Sannolikt har även hjulhusfundamentet förlängts i samband med att tillbygg-
naden utfördes och även utgjort fundament för hjulhus. I Waldebrinks rapport 
nämns inte exakt när toffelfabriken anlades. Möjligen anlades den i ett första 
skede i själva hammarsmedjan och nyttjade vattenhjulet som kraftkälla för att 
i ett senare skede byggas ut och utrustas med turbin varvid ett turbinhus an-
lades. I samband med det bör omfattande grävarbeten ha utförts i hjulgraven 
då turbintrumman befanns vara nedgrävd till en meters djup i vattendraget. 
I efterhand kan därmed konstateras att området som berörts av aktuellt schakt-
och rensningsarbete främst har berört området närmast den tillbyggda toffel-
fabriken. Hammargrunden och dess tillhörande del i hjulhusfundamentet har 
lämnats orörda av åtgärdsarbetet. 
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Opphammaren
Även i träkistan vid Opphammaren fanns en stock som fällts år 1797, i likhet 
med träkistan i Nerhammaren. Träkistan vid Opphammaren utgjorde emel-
lertid en anläggning som stratigrafiskt var anlagt emot dammvallens utskov 
och inte under den. Den daterar därmed inte hela dammöppningens tid för 
anläggande utan visar enbart att tillbyggnad av den har ägt rum kring år 1797. 
Dock är den samtida med träkistan från Nerhammaren, vilket indikerar att 
parallella arbeten av hamrarnas dammvallar utförts.

 Utöver att dammvallarna renoverades kring år 1797 kan syftet även varit att 
anpassa Opphammarens vattenmagasin så att tillräcklig vattenmängd kunde 
fördelas till Nerhammaren utan att vattentillgången till Opphammarens skulle 
minska allt för mycket. Möjligen innebar det att dammvallarna utvidgades och 
vattenmagasinens kapacitet ökade.

Den rikliga förekomsten av stenar nedströms dammöppningen förefaller 
främst utgöras av deponerat material som tippats ned i vattendraget från vä-
gen. Det har möjligen utförts under 1900-talet, möjligen samtidigt som vägen 
anlades som korsar lämningsområdet. Det utspridda stenmaterialet tycks inte 
härröra från utrivna delar från utskovet sedan stenmaterialet påträffades jämt 
utspridd likt en matta och inte till största delen närmast själva dammöppning-
en. Även fyndet av dynstenen tyder på att stenmaterialet härrör från en annan 
plats, möjligen inom hammarområdet.

 Inledningsvis då dynstenen påträffades väcktes frågor kring huruvida en 
hammaranläggning av något slag även funnits vid den specifika platsen. Sär-
skilt sedan en stockmatta, vilken skulle kunna ha agerat rustbädd till en bygg-
nad påträffades nära dynstenen. Men då ytterligare lämningar inte påträffa-
des, vilka kunde knytas till en grund, kunde denna teori inte vidare beläggas. 
Därutöver förefaller stockmattans stockar vara alltför klena med sin dimen-
sion kring 0,15-0,18 meter i diameter för att agera rustbädd åt en byggnad.

Att även en stock från stockmattan daterades till år 1797 (P3), vilket är sam-
tida med träkistorna i Opphammaren och Nerhammarens dammvallar, tyder 
på att den möjligen utgör del i samma åtgärdsarbete av dammarna. Möjligen 
har en stockmatta funnits längs delar av den berörda sträckan nedströms Opp-
hammarens dammfall. Vattendraget är inom denna del förhållandevis vid och 
grund där stockmattan kan ha agerat som skydd mot bottenerosion vid krafti-
gare strömmar.

Opphammarens antikvariska bedömning ändras från övrig kulturhistorisk 
lämning till fornlämning då lämningen uppfyller Kulturmiljölagens tre kriterier 
för att bedömas som fornlämning. Lämningen är varaktigt övergiven, av äldre 
tiders bruk och äldre än år 1850.
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UTVÄRDERING AV RESULTATEN 
i förhållande till undersökningsplanen

Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt undersöka, 
dokumentera och tolka de arkeologiska lämningar som eventuellt skulle på-
träffas vid schaktningsövervakningen. Arkeologgruppen anser att syftet med 
undersökningen har uppfyllts.

Vid summering av undersökningen kan följande slutsatser dras:

Gemensam övervakning
Det ansågs vara en stor fördel att både fiskekonsultent och arkeolog aktivt 
medverkade vid fältarbetet och gemensamt arbetade fram lösningar kring åt-
gärdsarbetet allt eftersom smärre förutsättningar ändrades. Arkeolog kunde 
agera ramverk inom vilken dammutrivning kunde ske. Det innebar att doku-
mentera påträffade lämningar som för uppdragets skull behövde tas bort och 
att aktivt tillse att befintliga och nypåträffade lämningar vilka inte behövde tas 
bort skyddades eller att vidare grävning flyttades. Inom detta ramverk kunde 
fiskekonsulent agera och forma vattendraget enligt uppdraget.

Metodologiska problem
Det största metodologiska problemet med att arbeta i vattendrag är att rikligt 
strömmande vatten döljer och försvårar möjligheten att identifiera lämningar 
i samband med schaktarbetet. Exempelvis utfördes fältarbetet vid Nerhamma-
ren under loppet av två arbetsdagar, där det första dagen var lågt vattenstånd 
med goda möjligheter att observera och identifiera lämningar i vattendragets 
botten. Under natten till den andra dagen hade emellertid 30-40 millimeter 
regn fallit, vilket medförde en högre vattennivå och svårare att både identi-
fiera och dokumentera nypåträffade lämningar. Även vid Opphammaren var 
det förhållandevis hög vattennivå. När fältarbetet där utfördes kunde vatten-
dragets botten inte skönjas.

Inför fortsatta ärenden av liknande art föreslås att problemet kring vatten-
mängd behöver beaktas i planeringsstadiet. Att så mycket som 30–40 millime-
ter regn faller från en dag till annan hör förvisso inte till vanligheterna.

I samband med att problematiken uppstod i fält löstes de allteftersom det 
fanns möjlighet att utnyttja de lokala naturliga förutsättningarna.

Vid Nerhammaren skulle hjulgraven undersökas under den andra fält-
dagen. Därmed kunde en fördämning av befintligt bottenmaterial anläggas 
framför hjulgravens inlopp och leda vattnet förbi hjulhusfundamentet i syd-
västra fåran. Hade emellertid samma vattenmängd varit aktuell under den 
första arbetsdagen då utskovet och träkistan dokumenterades hade det varit 
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avsevärt försvårande för möjligheten att utföra ett effektivt arkeologiskt arbete.
Vid Opphammaren löstes problemet med det höga vattenflödet genom att en 
fördämning av grus och sand anlades vid inloppet till dammen och därmed 
åter nyttjade det gamla vattenmagasinet. Det var möjligt sedan terrängen 
uppströms dammen, inom det gamla vattenmagasinet, är låglänt och sank. 
Därmed hade terrängen goda förutsättningar att konservera en större vatten-
mängd, under de timmar som fältarbetet med arkeolog pågick, innan fördäm-
ningen skapade övriga problem.

Det kan emellertid vara mer fördelaktigt att ta denna fråga i beaktande i 
ett tidigare skede, exempelvis med ett inledande startmöte på plats annat än 
att frågan löses i fält med den vilda strömmen forsande mellan fötterna och 
regnet strilande nedför regnrocken. I samband med uppdraget hölls emel-
lertid startmöten, dock utan att denna fråga diskuterades. Det bör därför 
rekommenderas att arkeolog tar upp frågan inför kommande ärenden samt 
att entreprenörer har vetskap om att arkeolog är intresserade av låga flöden i 
samband med arbetet.
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TEKNISKA OCH 
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Län Örebro

Kommun Laxå

Landskap Västergötland

Socken Finnerödja

Lämningsnummer L1981:3080, L1981:2361

Lämningstyp Hammarområden

Datering Historisk tid

Typ av undersökning Antikvarisk kontroll/schaktningsövervakning

Länsstyrelsens beslutsdatum 2022-06-30

Länsstyrelsens diarienummer 431-4781-2022

Ärendenummer i Fornreg 202201017

Arkeologgruppens projektnummer P22051

Projektledning Johnny Rönngren 

Personal Johnny Rönngren

Undersökningstid Augusti, september 2022

Inmätningsteknik RTK-GPS

Koordinatsystem SWEREF 99TM

Läge och koordinater X – 465614

Y - 6534100

Höjdsystem RH 2000

Arkiv Dokumentationsmaterialet förvaras hos Arkeolog-
gruppen AB i väntan på nationell, digital databas.

Digitalt arkiv Dokumentationsmaterialet förvaras hos Arkeolog-
gruppen AB i väntan på nationell, digital databas.

Fynd Inga fynd togs tillvara.

Utrivning av dammvallar vid Nerhammar och Opphammar vid Skagersholm, Finnerödja
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Tryckta källor
Waldebrink, M. 2016. Skagersholmsån – en kulturmiljöinventering i Finnerödja 

socken, Laxå kommun. Länsstyrelsen Örebro län, 2016:27.

Kartor och arkivmaterial
HISTORISKA LANTMÄTERIAKTER 

Lantmäterimyndighetens arkiv (LMA) 
1905. Skagersholm, laga skifte, akt: 18-FIN-405.

Rikets allmänna kartverks arkiv (RAK)
1877-82, häradsekonomiska kartan, akt: Skagersholm 64-22.
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BILAGOR

Bilaga 1. Schakttabell
Snr Storlek/m Djup/m Beskrivning

1 50x5-10 0,1-0,6 Schakt grävt i vattendraget. Vattendragets botten utgjordes av morängrus, 
stenblock och slam. 

2 40x8 0,1-0,6 Schakt grävt i vattendraget. Vattendragets botten utgjordes av morängrus, 
stenblock och slam
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Bilaga 2. Anläggningstabell
Anr Typ Storlek/m Höjd/m Beskrivning

1 Utskov 4,7x1,4 1 Bevarad rest av delvis raserad utskov. Utgjordes av 
kallmurade stenar 0,6-1,2 meter stora. 

88 Strandskoning 9x1 0,6 Kallmurad strandskoning av 0,3-0,6 meter stora 
stenar i ett skift.

101 Träkista 6,5x1,7 0,2 Träkista bestående av ett varv stockar, 0,15 m 
diam. 

102 Stockmatta 3,8x2,6 meter i nord-sydlig riktning, bestående av 
12 stockar med en diameter om 0,15-0,18 meter.

105 Brädfodring 6,5x0,05 0,8 Brädtätning, mot träkista, av 0,05 meter tjocka, 
0,12 meter breda och 0,8 meter länga brädor som i 
bottenänden var avfasade med synliga yxhugg. 

108 Landfäste 3x2,7 3 Dammvallens östra landfäste bestående av 
kallmurade stenar 0,3-0,8 meter stora. Anlagd 
emot brant slänt.

115 Landfäste 6x3 1,2 Dammvallens västra landfäste bestående av 
kallmurade stenar 0,2-0,6 meter stora.

174 Träkista 8,6x3 0,8 Träkista bestående av tre intakta stockvarv av 
stockar med diameter om 0,15-0,2 m. 

180 Grundsula 2,3-2,5 0,8 Grundsulan på vardera sida om dammvallens 
träkista. längs en sträcka om 2,3-2,5 meter. Av 0,6-
0,8 meter stora stenar. 

185 Fyllning 4,3 0,6 Invändig fyllning i träkistans fack, i botten kolstybb 
0,05-0,1 meter, överlagrad av lera 0,2 meter och 
överst av morän och stenfyllning.

190 Stenrad 4,3 0,4 Stenar hörandes sydöstra kortsidan av hjulgraven. 
Stenarna 0,3-0,6 meter i ett skift.

195 Betonggolv 2,7x1,7 0,2 Betonggolv ingjuten runt turbintrumma (A200).

200 Turbintrumma 0,92 diam 1,04 Cylindrisk turbintrumma av gjutstål. I trummans 
övre kant fanns en 0,08 meter bred flens. Med 
flensen var turbintrummans yttre diameter 0,92 
meter medan dess inre var 0,76 meter. Trumman 
var 1,04 meter hög. Invändigt fanns i dess övre 
del en form för inpassning av den nyss påträffade 
turbinaxeln.

205 Turbin 3,5 Turbinaxel som påträffades delvis överlagrad av 
raserad sten.
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Bilaga 3. Dendrodatering
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