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BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
 

Med anledning av en förestående ombyggnad av väg 27, förbi Backaryd till Hallabro, gav 

länsstyrelsen Blekinge museum i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning steg 1 inom 

det planerade vägarbetsområdet (lst dnr 431-3442-14). Syftet med utredningen var att 

förse Länsstyrelsen med ett fördjupat underlag, avsett att underlätta en fortsatt hantering 

av exploateringsärendet. 

 
 
Exploateringens södra hälft utgör en helt ny korridor, längs en ca 7,5 km lång sträcka i 

skogsmarken öster om Backaryd. Sträckningens norra hälft anläggs däremot i anslutning 

till befintlig väg. Utredningen har utförts i enlighet med länsstyrelsens formulerade 

förfrågningsunderlag och mot bakgrund av de gränser för arbetsområdet, vilka redovisats 

av exploatören Trafikverket. Föreliggande avrapportering utgör en sammanställning av 

utredningens resultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Utredningsområdet markerat på Översiktskartan resp. Vägkartan 

Fig.2 Kuperad terräng  
Ö om Backaryd 
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Topografi och kulturhistoriaTopografi och kulturhistoriaTopografi och kulturhistoriaTopografi och kulturhistoria    
 

Inom skogsmarken öster om Backaryd är området för den planerade vägkorridoren 

mycket kuperat. Krönlägen samt slänter och däremellan liggande dalsänkor, ofta med 

våtmarker, gör terrängen svårtillgänglig. Jordarten är stenig morän, ofta väldigt blockrik. 

Inom den norra hälften av utredningsområdet tilltar en mer småkuperad miljö. Ett 

kulturellt präglat odlingslandskap. Gårdar och åkrar bryts av med mindre partier skog. 

Den sista delen av denna stäckning upp mot Hallabro, är dock åter präglad av blockrik 

terräng. 

 

 

Endast begränsade arkeologiska insatser har tidigare utförts inom utredningsområdet. 

Vissa områden har inventerats, om än tämligen sporadiskt, genom projektet Skog och 

Historia. Dock finns det inom de partier som har omfattats av föreliggande utredning 

steg 1 fyra stycken registrerade objekt i fornminnesregistret. Från norr är det följande: 

 

• Backaryd RAÄ 203, Husgrund, historisk tid, övrig kulturhistorisk lämning 

• Backaryd RAÄ 6:1, Vägmärke, milstolpe, fornlämning 

• Backaryd RAÄ 31:1, Färdväg, övrig kulturhistorisk lämning 

• Backaryd RAÄ 196, Kemisk industri, tjärränna, fornlämning 

 

Fig.3 LIDAR karta - kuperad terräng  Fig.4 FMIS-registrerade fornlämningar 
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UtredningensUtredningensUtredningensUtredningens    genomförandegenomförandegenomförandegenomförande    
 

Utredningsarbetet inleddes med en arkiv- och kartstudie. I sammanhanget användes 

Informationssystemet om fornminnen (FMIS) tillsammans med den digitala 

Fastighetskartan (GSD) som utgångspunkt. Kartmaterialet utgjordes av digitaliserade 

lantmäteriakter, tillgängliga via Lantmäteriets digitala kartarkiv. Utgångspunkten för 

kartstudien var den äldre ekonomiska kartan från 1960-talet samt den häradsekonomiska 

kartan. Ytterligare kartmaterial utgjordes av geometriska avmätningar från 1700- och 

1800-tal. Genomgången av kartmaterial gjordes med syfte att få en uppfattning om 

förutsättningarna för förhistorisk och historisk bebyggelse samt för att påvisa indikationer 

på fornlämningar inom utredningsområdet. Mot bakgrund av kart- och arkivstudiernas 

resultat utfördes sedan en systematisk fältinventering av det aktuella utredningsområdet. 

Inventeringen utfördes för att förtydliga det redan kända beståndet av kultur- och 

fornlämningar, men även för att klargöra förekomster av tidigare okända sådana inom det 

av Länsstyrelsen angivna utredningsområdet. Påträffade fornlämningar, övriga 

kulturhistoriska lämningar samt utredningsobjekt mättes in genom manuell inprickning 

och beskrevs i text. Ett representativt urval av lämningar, ytor, objekt etc. 

fotodokumenterades med digitalkamera. 

 

 
 
 

Fig. 5 Inventerade objekt Historiska kartor -
dammvall för kvarnfall 

Fig. 6 Inventerade objekt Historiska kartor- 
båtsmanstorp 



5 
 

Resultat och diskussionResultat och diskussionResultat och diskussionResultat och diskussion    
 
Inom utredningsområdet påträffades sammanlagt 18 objekt. Vidare registrerades två 

boplatslägen som utredningsobjekt (jfr objekttabell). Resultatet av den genomförda 

arkeologiska utredningen steg 1, visar att utredningsområdet innehåller såväl lagskyddade 

fornlämningar som övriga kulturhistoriska lämningar. Det kan konstateras att det synliga 

beståndet av lämningar inom området speglar en förväntad bild, med tyngpunkt på 

historiska spår från främst bebyggelse, industri och odling. Risken för under mark dolda, 

hittills okända spår av lämningar, kan inte bortses från i detta skede. Av denna anledning 

rekommenderar Blekinge museum därför att en arkeologisk utredning steg 2, med syfte 

att komplettera kunskapen om kulturmiljöerna, utförs inom exploateringsområdet i god 

tid innan planerade markarbeten påbörjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Inventerade objekt Historiska kartor- 
kvarnlämning 

Fig. 8 Inventerade objekt Historiska kartor - 
Skörje by. Skörje finns omnämnt 1583 och står 
upptaget i Decimantjordeboken 1651, Medelstad 
härad och Ronneby socken 
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Fig.11 Inventerade objekt - linjegeometri Fig. 12 Inventerade objekt Historiska kartor- 
Skörje by 

Fig.9 Inventerade objekt - punktgeometri Fig.10 Inventerade objekt - ytgeometri 
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Ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950) skall av utföraren ställas till 
Länsstyrelsen i Blekinge, och det är Länsstyrelsen som inför varje steg i ärendet beslutar 
och avgör om, och vilka ytterligare arkeologiska insatser som kan komma att krävas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativa uppgifterAdministrativa uppgifterAdministrativa uppgifterAdministrativa uppgifter    
 
Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet:  431-3442-14/2014-12-18 
Blekinge museum dnr:   BM 2014-220 
Undersökningstid:     2015-01-13 – 2015-02-03 
Projektledning:    Mikael Henriksson 
Personal:   Stefan Flöög, Arwo Pajusi 
Läge:  62F 4aS, 62F 4bS, 62F 4aN, 62F 

4bN 
Koordinatsystem:    SWEREF 99TM 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 624 3151 y: 510589 
Dokumentation:  Mätdata samt digitala fotografier 

förvaras i Blekinge museum 
Fynd:    Inga fynd tillvaratagna 
Kartanvändning: LMV dnr i2014/00931, LMV 

2015. Ur Historiska Kartor ™ 
 

Fig. 13 Inventerade objekt ytgeometri - 
boplatsläge 

Fig. 14 Inventerade objekt ytgeometri boplatsläge - 
i förväntade höjdlägen 
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Bilaga ObjekttabellBilaga ObjekttabellBilaga ObjekttabellBilaga Objekttabell    
 
 

Obj./ 
RAÄ
-nr 

Lämningstyp Antikvarisk 
status 

Åtgärds- 
förslag 

Beskrivning Terräng Osäker 
position 

Osäker 
utbredn. 

A Färdväg, annan Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Färdväg, ca 150 
m (NÖ-SV) 
och 2-3 m br. 
Mot S är 
ställvis 
kallmurad 
stenmur av 0,2-
0,5 m st stenar. 
Delvis skadad 
av telekabel. 

SV-sluttande 
bäckravin. 
(Blandskog, 
mestadels 
bok.)  

Nej Nej 

B Kvarnlämning 
Skvaltkvarn 

Fornlämning Utredning Kvarnlämning, 
bestående av 
dammvall, ca 
100x0,5-1 m 
(NÖ-SV) och 
0,3-1 m h, av 
0,2-1,5 m st 
stenar. 
Redovisas på 
karta från 1756, 
(akt I4-3:1). 
Benämnes där 
Qvarnhäjan.  

SÖ-sluttande 
moränslänt. 
Skogsmark 
(blandskog). 

Nej Nej 

C Kemisk 
industri 
Tjärränna  

Fornlämning Utredning Tjärränna, 13 
m l (NÖ-SV), 
1,5-2 m br och 
0,2-0,3 m dj 

NÖ-sluttande 
moränmark. 
Skogsmark 
(barrskog). 

Nej Nej 

D Kemisk 
industri 
Tjärränna 

Fornlämning Utredning Tjärränna 14 m 
l (NÖ-SV), 2-
2,5 m br och 
0,3-0,6 m dj. 
Rännan 
avgränsas i NÖ 
av tvärgående 
stenmur 2 m l, 
1 m br och 
intill 1,5 m h. 
Utanför muren 
är uppsamlings- 
gropen 2 m 
diam och intill 
0,3 m dj. Delvis 
fylld med 
nedrasade 
stenar.  

NÖ-sluttande 
moränmark. 
Skogsmark 
(barrskog). 

Nej Nej 
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E Husgrund 
historisk tid 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Husgrund, 
rektangulär 7x5 
m (ONO-
VSV) och 0,2-
0,3 m h, 
bestående av 
delvis synlig 
syllstensrad, av 
0,3-0,5 m st 
stenar.  

Svagt SV-
sluttande 
moränmark. 
Skogsmark 
(blandskog). 

Nej Nej 

F Husgrund 
historisk tid 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Husgrund, 
rektangulär 5x3 
m (NO-SV) 
och 0,3-0,5 m 
h, av 0,2-0,5 m 
st stenar. Delvis 
skadad av 
röjningssten. 

Svagt SV-
sluttande 
moränmark. 
Skogsmark 
(blandskog). 

Nej Nej 

G Fossil åker 
Röjnings- 
röseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Röjningsröse- 
område, ca 
75x25-45 m 
(Ö-V), 
bestående av ca 
20 
röjningsrösen 
samt 
stensträngar. 
Röjningsrösena 
är ca 1-7 m 
diam 0,3- 1 m 
h, av 0,2-0,6 m 
st stenar. 
Stensträngarna 
är ca 2-8 m l 
0,3-1 m h och 
0,2-0,5 m br av 
0,2-0,6 m st 
stenar. Ytan är 
belägen inom 
två terrasser. 
Redovisas på 
karta från 1897 
(akt 10-bac-
118) då 
hårdvallsäng. 

SÖ-sluttande 
moränmark. 
Skogsmark 
(mestadels 
granskog). 

Nej Nej 

H Färdväg Fägata Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Färdväg, ca 40 
m l (NNV-
SSÖ), 2,5-4 m 
br. I Ö är 
stenmur av 0,2-
0,8 m st stenar. 
I V är ställvis 
0,3-0,5 m st 
stenar. 

S-sluttande 
moränmark. 
Skogsmark, 
(blandskog). 

Nej Nej 
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I Fossil åker 
Röjnings- 
röseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Röjningsröse- 
område, ca 
40x10-20m 
(NV-SÖ), 
Ställvis 
omgiven (Ö-S-
V) av 
stenstensträng- 
ar, 2-10 m l 
0,3-0,5 m br. 
0,2-0,5 m h, av 
0,2-0,5 m st 
stenar. Inom 
ytan är ca 5 
röjningsrösen 
1-2 m diam 
0,3-0,5 m h, av 
0,2-0,4 m st 
stenar. Trolig 
mossodling. 

Flack 
moränmark. 
Fuktig 
skogsmark 
(granskog) 

Nej Nej 

J Fossil åker 
Röjnings- 
röseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Röjningsröse- 
område, ca 
70x20-30 m 
(Ö-V), 
bestående av ca 
30 
röjningsrösen 
samt 
stensträngar. 
Röjningsrösena 
är ca 2-7 m 
diam 0,5-1,5 m 
h, av 0,2-0,6 m 
st stenar. 
Stensträngarna 
är ca 2-25 m l 
0,8-1,5 m h och 
1-3 m br av 
0,2-0,6 m st 
stenar. 

Svagt NV-
sluttande 
moränmark. 
Hagmark 
(igenväxande 
med sly samt 
granskog) 

Nej Nej 
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K Fossil åker 
Röjnings- 
röseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Röjningsröse- 
område, ca 
55x30 m (NÖ-
SV), bestående 
av ca 15 runda 
samt ovala 
röjningsrösen. 
De runda är 2-
4 m diam och 
1-2,5 m h, av 
0,2-1 m st 
stenar. De ovala 
är 2-4 m l 1-3 
m br och 0,5-
1,5 m h, av 0,2-
1 m st stenar. 

NV-slutande 
moränmark, 
delvis inom 
bäckravin. 
Skogsmark 
(bokskog 
samt 
granplanterin
g). 

Nej Nej 

L Husgrund 
historisk tid 
Övrig 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Husgrund, 
rektangulär, ca 
15x10 m (NÖ-
SV), och intill 2 
m h. Murarna 
är 1-1,5 m br, 
av 0,5-0,8 m st 
stenar, delvis 
huggna. I N-
hörnet är en 
brunn ca 2 m 
diam och 1 m 
djup (till 
vattnet) av 0,4-
0,6 m st stenar. 
Enligt skyltning 
är detta 
grunden för 
brännvinsbränn
eriet i 
Klämmen. 

NÖ-sluttande 
moränmark. 
Skogsmark 
(lövskog). 

Nej Nej 

M Fossil åker 
Röjnings- 
röseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Röjningsröse- 
område, ca 
25x6-10 m 
(NÖ-SV), 
bestående av ca 
5 röjningsrösen. 
Dessa är 2-3 m 
diam 0,5-1 m h 
samt 5-20 m l, 
1-3 m br och 
0,5-1 m h. Av 
0,2-0,8 m st 
stenar. 

Flackmorän 
mark, 
dalsänka. 
Skogsmark 
(lövskog). 

Nej Nej 
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N Lägenhetsbeby
ggelse 

Fornlämning Utredning Torplämning, 
ca 60x35 (N-S), 
bestående av 
spismursröse 
samt ca 5 
röjningsrösen. 
Spismursröset 
är ca 2x2 m 
samt 1,5 m h. 
Röjningsrösena 
är ca 5-10 m l 
1-3 m br samt 
0,5-1 m h av 
0,2-07 m st 
stenar. Enligt 
skyltning är 
detta grunden 
för Klämmens 
båtsmanstorp. 
Redovisas på 
karta från 1858 
(akt 10-bac-
102) 

Flack 
moränmark. 
Skogsmark 
(delvis med 
slån/lövsly 
samt 
granskog): 

Nej Nej 

O Fossil åker 
Röjnings- 
röseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Röjningsröse- 
område, ca 
25x3-7 m 
(NÖ-SV), 
bestående av ca 
5 röjningsrösen. 
Dessa är 2-5 m 
diam och 0,5-1 
m h av 0,2-0,8 
m st stenar. 

Krön på 
moränmark. 
Hagmark 

Nej Nej 

P Fossil åker 
Röjnings- 
röseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Röjningsröse- 
område, ca 
65x10-20 m 
(N-S), 
bestående av 5 
röjningsrösen. 
Dessa är 3-8 m 
diam 0,5-1 m 
h, av 0,2-1 m st 
stenar. De ovala 
är 2-5 m l 1-4 
m br och 0,5-1 
m h. Av 0,2-1 
m st stenar. 

Svagt N-
sluttande 
impediment. 
Åkermark 

Nej Nej 
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Q Fossil åker 
Röjnings- 
röseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Röjningsröse- 
område, ca 
40x5-20 m 
(NNV-SSÖ), 
Bestående av 4 
röjningsrösen. 
Dessa är 3-10 
m l 3-8 m br 
och 1-1,5 m h. 
Av 0,2-1 m st 
stenar. 

N-sluttande 
impediment. 
Hagmark 

Nej Nej 

R Fossil åker 
Röjnings- 
röseområde 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Utredning Röjningsröse- 
område, ca 50 
X10-20m (NV-
SÖ), Bestående 
av 3 
röjningsrösen. 
Dessa är 4-10 
m l 3-8 m br 
och 1-1,5 m h. 
Av 0,2-1 m st 
stenar. 

S-sluttande 
impediment. 
Hagmark 

Nej Nej 

1 Boplatsläge Utredningsobj
ekt 

Utredning Boplatsläge, ca 
70x25-40 m 
(Ö-V), 
bestående av en 
gip mellan 
krönlägen. 
Begränsas av 
höjder i N samt 
S.  

Gip mellan 
högre partier. 
Ställvis med 
block. 
Skogsmark 
(lövskog, 
mestadels 
avverkad): 

Nej Nej 

2 Boplatsläge  Utredningsobj
ekt 

Utredning Boplatsläge, ca 
80x30-40 m 
(NV-SÖ), 
bestående av en 
SÖ-sluttande 
hagmark samt 
krönläge. 

Krönläge 
samt SÖ-
sluttande 
betesmark, 
tidigare åker. 
Hagmark 

Nej Nej 
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Bilaga kartanvändning Historiska kartorBilaga kartanvändning Historiska kartorBilaga kartanvändning Historiska kartorBilaga kartanvändning Historiska kartor    






