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Gamla torp på Skottfjället 
har märkts ut av Bärfendals 
hembygdsförening. Något som 
vittnar om livet förr i tiden. 
Samtidigt får sig fantasin lite 
godis.

Det lokala naturvårdsprojektet Na-
tur- Kultur och Landskapsvård i 
Munkedals kommun har bland an-
nat som syfte att identifi era platser 
och verksamheter som kan öka na-
tur- och kulturmiljöers och land-
skapets attraktionskraft. I detta 
projekt har Bärfendals hembygds-
förenings arbete med bland annat 
en omfattande torpinventering upp-
märksammats. Inte minst på Skot-
tefjället har föreningen lokaliserat 
och skyltat upp ett stort antal tor-
plämningar. 

Spår av liv i skogen
Vid en första anblick på kartan kan 
det te sig märkligt att det går att 
fi nna några spår av mänsklig akti-
vitet i området men om man ger sig 
ut i detta stora skogsområde inser 
man snart att där det idag främst 
växer skog en gång fullkomligt sjöd 
av liv. Man behöver inte gå långt 
innan man stöter på den första 
husgrunden, omsorgsfullt skyltad 
av Bärfendals hembygdsförening. 
Överallt får man sedan kliva över 
noggrant lagda stengärdesgårdar 
och bitvis kan man vandra längs 
med gamla hävdade stigar. 

Övernaturliga känslor
Där vi idag på kartan bara fi nner 
namn så som Ekeskogen, Orre-
myren och Hällehemmet fi nner vi 
i verkligheten lämningarna efter 
dessa små torpstugor med tillhö-
rande ladugård och jordkällare. 
Flera av husgrunderna består av 
huggna stenar och vi kan se bred-
kilshål som vittnar om en äldre 
fas av stenhuggeri. Torpet som bär 
namnet Ekeskogen väcker en näs-
tan övernaturlig känsla inombords. 
Här har den tillhörande åkermar-
ken, ovanligt nog, hållits öppen då 
inte gran och annan sly kunnat ta 
över lika lätt som annars är van-
ligt. Husgrunderna är omsorgsfullt 
byggda av huggna stenar och även 
här kan man tydligt se märken ef-
ter bredkilshål i stenen. Något som 
visar sig vara väldigt spännande 
med just Ekeskogen är att det i det 
bakomvarande berget fi nns tydliga 
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bredkilshål som visar att man här 
brutit sten. Alltså har man direkt på 
plats brutit den sten som man sedan 
byggt sina hus av. Detta skapar ett 
spännande samband mellan fl era 
olika lämningstyper och låter oss 
förstå att man noga tog tillvara de 
lokala naturtillgångarna. I området 
kan vi även återfi nna fl era olika 
kulturväxter så som snöbärsbuskar 
och rosor. 

Fantastiska vyer
Nästan var man än sätter foten i 
detta område fi nner man spår efter 
de människor som en gång levde 
här. Röjningsrösen, ryggade åkrar 
och kulturväxter stöter man på lite 
varstans och dessa lämningar visar 
att livet på fjället till mångt och 
mycket handlade om att överleva. 
Följer man den så kallade Skörbo-
stigen kommer man fram till fjäl-
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lets rand med en fantastisk vy över 
Bärfendal. Stigen slingrar sig sedan 
vidare ner på skrå längs berget men 
det är ändå förhållandevis lätt att ta 
sig fram. Tanken på att man en gång 
i tiden vallade djur den här vägen är 
dock häpnadsväckande.   

Mer att upptäcka
Genom att endast följa befi ntliga 
stigar eller att utforska en till synes 
liten del av Skottefjället kan man 
träffa på en stor mängd olika natur- 
och kulturlämningar. Med största 
sannolikhet fi nns det ännu mer att 
upptäcka om man vågar lämna sti-
gen och ge sig djupare in i skogen, 
något som vi förhoppningsvis inom 
en snar framtid kan undersöka 
närmre. 
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Som en del i projektet Konge-
veien, arbetar Erika Eriksson 
och Charlotta Hognert med att 
framställa informationsbro-
schyrer om fornlämningar och 
kulturlämningar i Munkedals 
kommun. 

Broschyrerna, som är uppdelade i 
två delar där del 1 behandlar läm-
ningar från stenålder fram till med-
eltid och del 2 lämningar från med-
eltid fram till modern tid, kommer 
att vara klara i juli 2007. Tanken 
är att de lämningar som presente-
ras skall ha en stor spridning, både 
geografi skt och kronologiskt vilket 
betyder att lämningar från fl era 
olika tidsperioder och från samtliga 
socknar i Munkedals kommun fi nns 
representerade. 

Det fi nns många spännande forn- 
och kulturlämningar att besöka i 
Munkedals kommun och genom att 
sprida information om dessa kan 

Kulturarvet i Munkedals kommun lyfts fram
fl er ta del av vårt kulturarv på ett 
enkelt sätt. 

Tanken är att man själv skall kun-
na ta med sig broschyrerna och åka 
ut och besöka platserna i fält. Exem-
pel på några lämningar som kom-

Projekt Kongeveien:

Projekt Kongeveien är ett kul-
turhistoriskt nätverksprojekt 
mellan 10 kommuner i Bohus-
län, Bohusläns museum, Öst-
fold fylkeskommune, 6 kom-
muner i Norska Östfold, Nasjo-
nale festningsverk m fl .

Projektets syfte är att på olika 
sätt tillgängliggöra historiska 
sevärdheter i vårt gemensam-
ma område, som under lång tid 
ingick i det norska landskapet 
Viken

Projektet är delfi nansierat av 
Interreg IIIA Sverige-Norge 
Gränslöst samarbete

mer att fi nnas med i broschyrerna 
är storhögarna vid Krokstad kyrka, 
stenåldersboplatserna på Hensbacka 
och ett fl ertal andra platser som 
bland annat har spännande sägner 
knutna till sig.
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