
 

Bilder från Fors By med  
omnejd från år 2000. 

 

Ett bra sätt att dokumentera nutid för fram-
tid är att fotografera. 

 
Här följer ett antal sidor med bilder från 

Fors By i huvudsak från år 2000. 
 

Vi har även tagit med motiv från den närlig-
gande trakten som bedömts som  

intressanta 



 

 Mangårdsbyggnaden, Herrgården byggd 1937 

Magasinet och mjölkkällaren 

 Stallet 

F.d. ladugården, uppbyggd efter brand 

Kvarnen, väl underhållen 

 Kvarnstugan 

 Vattenhjulet,  en  forsande Vitså  
   Fors 1 
   år 2000 



 

Hyddan,  närmast vägen, renovering   pågår. 

Lilla Hyddan 

 Rosenborg 

 Korpkulla Bergenstorp, Tittut eller Båtsmanstorp 35 

 Hyddan, Rosenborg och Korp- 
  kulla från landsvägen 

Österfors 



 

 Marieberg, ”stora stugan” 

Marieberg,  ”gamla stugan” 

 Nybyggda småhus 

Den gamla järnspisen i stora stugan 

Marieberg, från söder 

Marieberg, gula husen, ligger i åkerkanten. 
Väl synligt från landsvägen 

Marieberg 



 

Gästgiveriet från landsvägen 

Lindbomska gården eller på senare  tid 
Skomakarstugan 

Det som finns kvar av Stenkulla. 

Källaren vid  vägen, i  bakgrunden 
 Skomakarstugan  

Grund på Lindbomska gården 

Bokbinderiet eller Kylskåpet Västerfors 



 

Källaren på Marielund, användes av 
Skarplöt in på 40-talet för potatisförvaring. 

Det som finns kvar av husgrunden till  torpet 
Marielund. 

Marielund… 
… sedan länge borta, tillhörde Fors 3. (J. P. Olsson 1895) 
     Ligger några hundra meter NNO om reningsverket 
     i skogskanten efter den väg som förr gick mellan    
     Skarplöt och Nyfors. 

Ute på åkern, öster om Marielund låg … 

...backstugan Löfhagen. 
 
Av denna stuga finns inget kvar, det är troligt att den 
låg på den gräsbeväxta lilla kullen omedelbart öster 
om  ån. 
I husförhörslängden från 1895 står att stugan är tom 
sedan 1892 då inhysesänkan Anna Katrina Andersdot-
ter avlider. Därefter finns inga noteringar. 



 

Fors, Östergården,  modernare bostadshus 

 Åkeriet 

Backstugan, byggd av ”billådor” 

Småstugorna 

Fors 
Östergård 



 

Huvudbyggnaden 

Modernare villa 

Skarplöt,  ekonomibyggnader 

Drängstugan 

Skarplöt del  
av Fors 3 



 

 

Kyrkvreten 

Åkericentralen, förr SL– bussgarage, ännu tidigare 
HIAB– hydraulik och ursprungligen böndernas maskin- 
verkstad. 

Modernt bostadshus, strax norr 
om ursprungliga Kyrkvretsstu-
gan, troligen ungefär där torkla-
dan och hönshuset stod. 

Garage/verkstad byggd på den plats där  
Kyrkvretsstugan stod. 



 

      Forsån, Vitsån    
      eller kanske  
      Rocklösaån? 
 
Denna gråa söndag i november 2000 kul-
minerade höstens regn och ån svämmade 
nästan över sina breddar. 
Den numera restaurerade ån är kläck-
ningsplats för en livskraftig havsörings-
stam, om dess fortplantning lyckas under 
dessa förhållanden är nog tveksamt. Nå-
gon öring såg vi inte. 
Däremot kunde jag under en lång stund 
följa ett par strömstarar som med dödsför-
akt med jämna mellanrum dök ned i det 
strömmande vattnet på jakt efter föda. 
 
Bilden är tagen från Fors Kvarn, det är 
troligt att det gamla torpet Ringen och 
dansbanan Ringhagen låg till vänster i bil-
dens bortre kant. 


