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Sammanfattning
Med anledning av planerad nybyggnad av väg E22 förbi Sölve, Norje och Pukavik 
i	västra	Blekinge	har	Blekinge	museum	med	sina	samarbetspartners	från	Smålands	
museum och Kalmar läns museum genomfört en arkeologisk utredning etapp 
2 på sträckan väg 529 till Stensnäs i Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. 
Uppdragsgivare var Vägverket Region Sydöst som också har bekostat arbetet. 
Arbetet	utfördes	i	september	2009.	

Tjugoen lokaler berördes av utredningen, som dels genomfördes i form av en fält-
inventering med kompletterande kartstudier, dels i form av en sökschaktsgrävning. 
På fjorton av dessa lokaler påträffades fornlämningar eller andra kulturhistoriska 
lämningar där ytterligare antikvariska åtgärder är nödvändiga. På elva platser, lokal 
14,	15a,	15b,	E100020,	18d,	19,	21b,	22,	24,	24b,	26	framkom	fasta	fornlämningar	
i form boplatslämningar från sten- och bronsålder, en urnegrav, färdvägar, en 
äldre	gräns	samt	bebyggelselämningar	med	tillhörande	åkermark	från	historisk	
tid. På dessa lokaler förordas förundersökning. På ytterligare tre lokaler framkom 
kulturhistoriska lämningar av sådan art och komplexitet att ytterligare dokumenta-
tion förordas. Det gäller dels lämningar av stenbrytning från början av 1900-talet, 
dels komplexa lokaler med stenmurar och hägnader från sen tid. För övriga lokaler 
krävs	inga	ytterligare	antikvariska	åtgärder.
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Fig 1. Karta med den aktuella vägsträckan markerad med rött.
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Inledning
Med anledning av den planerade ombyggnaden av väg E22 förbi Sölve, Norje 
och Pukavik i västra Blekinge har Blekinge museum med sina samarbetspartners 
från Smålands museum och Kalmar läns museum genomfört en arkeologisk 
utredning etapp 2 på sträckan väg 529 till Stensnäs i Sölvesborgs och Karlshamns 
kommuner. Uppdragsgivare var Vägverket Region Sydöst som också har be-
kostat	arbetet.	Arbetet	utfördes	i	september	2009	efter	beslut	av	Länsstyrelsen	i	
Blekinge län 2009-06-11 (dnr: 431-2902-09). Den aktuella vägsträckan har tidi-
gare	varit	föremål	för	arkeologiska	utredningar	etapp	I.	Dessa	har	genomförts	
av Riksantikvarieämbetet UV Syd (Aspeborg & Persson 1999, Aspeborg 2009). 
Resultatet	från	dessa	utredningar	har	varit	styrande	för	det	nu	genomförda	arkeo-
logiska arbetet. Projektledare och ansvarig för fält- och rapportarbetet har varit 
Martin Hansson, Smålands museum. I arbetet har även Åsa Jönsson, Kenneth 
Alexandersson samt Mikael Henriksson och Thomas Persson deltagit. Rapporten 
har utarbetats av Kenneth Alexandersson, Mikael Henricsson, Åsa Jönsson med 
Martin	Hansson	som	huvudförfattare.

Efter att inledningsvis redogjort för arbetets förutsättningar, syfte och metod samt 
en kort sammanfattning av områdets topografi och fornlämningsmiljö, presente-
ras utredningens resultat lokalvis med början från söder. För varje lokal ges också 
ett	åtgärdsförslag	för	den	fortsatta	antikvariska	hanteringen	av	ärendet.	Efter	
det att resultaten presenteras följer en diskussion där en del av de åtgärder som 
föreslagits	motiveras	utförligare.	Detta	gäller	framför	allt	insatser	rörande	yngre	
kulturlandskapslämningar.	Rapporten	avslutas	med	en	utvärdering.

Förutsättningar	

En ombyggnad av väg E22 på sträckan från Sölve upp mot Mörrum i västra 
Blekinge	har	varit	aktuell	under	lång	tid.	Eftersom	en	ny	väg	oundvikligen	kom-
mer att beröra fornlämningar gjordes redan 1998 en första arkeologisk utred-
ning etapp I inför ett kommande vägprojekt. Vid denna utredning (Aspeborg & 
Persson 1999) pekades ett stort antal lokaler ut där det kunde tänkas förekomma 
under mark dolda fornlämningar. På den sträcka som nu varit föremål för utred-
ning etapp 2 numrerades dessa lokaler från 14-27. När vägprojektet åter aktua-
liserades	under	2008-2009	genomfördes	även	en	kompletterande	arkeologisk	
utredning som framför allt berörde anslutningsvägar och dammar (Aspeborg 
2009).	Även	här	lokaliserades	en	mängd	lokaler	där	under	mark	dolda	fornläm-
ningar kunde misstänkas. På den nu utredda sträckan är dessa lokaler numrerade 
E100017-E100023.	Sammanlagt	berördes	21	lokaler	av	utredningen.	En	del	av	
dessa	anslöt	till	varandra.

Vid den kompletterande fältinventering som ingick i utredningen (se nedan) 
påträffades	ytterligare	lämningar	som	bör	betraktas	som	fornlämningar.	För	att	
särskilja dessa platser från de tidigare lokalerna fick de förutom samma numrering 
som närmsta näraliggande befintlig lokal även ett bokstavstillägg, ex 21b.
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Av	de	lokaler	som	var	avsedda	att	utredningsgrävas	var	en	del	av	lokal	15,	på	
fastigheten Norje 5:5 inte tillgänglig p.g.a. växande vall. Fornlämningsförekomsten 
inom	denna	fastighet	är	således	fortfarande	oklar.	Med	tanke	på	platsens	topo-
grafiska läge och mot bakgrund av att det påträffades fornlämningar både norr 
och söder om fastigheten, bör eventuell fornlämningsförekomst inom fastigheten 
kontrolleras	i	ett	senare	skede.

På vissa sträckor växte tät skog, framför allt inom delar av lokal 15. Före arbetets 
start hade här en cirka tio meter bred korridor längs vägmitt avverkats och röjts 
för att möjliggöra sökschaktning. Detta innebär att på ett par platser var det p.g.a. 
vegetation inte möjligt att lägga schakt i de topografiskt bästa läget. Sammantaget 
bör detta inte ha påverkat utredningens resultat. Det bör också nämnas att trots 
att utsättning av vägområdet var beställt två veckor före fältarbetsstart, hade så ej 
skett. På flera ställen fanns enbart vägmitt markerad medan markeringar för an-
slutningsvägar i ett par fall samkandes helt. Detta komplicerade arbetet och gjorde 
placeringen av en del schakt osäker.

Oklarheter i underlagsmaterialet gjorde även att sökschakt grävdes söder om väg 
529	inom	lokal	E100017.	En	lista	över	de	lokaler	som	omfattades	av	utredningen	
tillhandahölls som underlagsmaterial av Länsstyrelsen och Vägverket. Denna lista 
innefattade	lokal	E100017.	Detta	tolkades	som	att	hela	lokalen	skulle	beröras	av	
utredningen,	alltså	även	den	del	som	låg	söder	om	väg	529.	Därför	drogs	även	
sökschakt söder om väg 529. Vid schaktningen framkom att markägaren inte var 
informerad om ingreppet och att denna del egentligen inte skulle utredningsgrä-
vas, varför schakten omedelbart återfylldes.

Topografi och fornlämningsmiljö

Dagens sträckning av E22 utgör till stora delar den gamla kustlandsvägen från 
Skåne via Sölvesborg och vidare in i Blekinge. Den nya vägkorridoren löper strax 
väster och norr om nuvarande väg och passerar genom flera olika landskapsty-
per. Längs den aktuella sträckans södra del går vägen längs med den östra kanten 
av våtmarksområdet Vesan. Här karaktäriseras landskapet av flacka höjdpartier 
svagt sluttande ned mot Vesan med en sandig jordmån. Dagens landskap karak-
täriseras huvudsakligen av öppna odlingsmarker, även om en del skogsmark och 
mindre impediment förekommer. Strax väster om Pukavik lämnar vägkorridoren 
Listerlandets odlingslandskap och går in i ett mer typiskt blekingskt landskap. Här 
löper vägen först på bokskogsbevuxna höjdryggar innan den efter att ha pas-
serat norr om Björkenäs kommer in i ett landskap präglat av nord-sydligt gående 
höjdryggar med mellanliggande sprickdalar, i vilka åkermark är belägen.

Listerlandet är Blekinges enda egentliga fullåkersbygd, som ur näringsgeografisk 
synvinkel	snarare	ansluter	till	Skåne	än	till	övriga	Blekinge.	Lister	har	under	lång	
tid både varit organisatoriskt och fysiskt avskilt från övriga delar av Blekinge, or-
ganisatoriskt	genom	att	häradet	tidvis	inte	räknats	som	en	del	av	Blekinge,	fysiskt	
genom det stora våtmarksområdet Vesan. Vesan var tidigare en sjö som slutligen 
dikades ut under 1920- och 30-talen. I äldre tid delade sjön upp området i tre na-
turliga bygder; Lister, Sölvesborg och Norje. 
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Under en stor del av förhistorisk tid utgjorde Lister ett eget folkland. Detta 
framkommer	inte	minst	genom	de	tre	runstenarna	på	Lister	utifrån	vilka	man	
kan	sluta	sig	till	att	det	under	600-talet	funnits	en	stormannaätt	som	kontrollerat	
området. Huvudgården kan ha legat i Istaby och arkeologiska undersökningar 
visar att här funnits ett socialt skiktat samhälle vars huvudnäringar och ekono-
miska förutsättningar tycks ha varit boskapsskötsel, handel och hantverk med 
läderprodukter. Under 800-900-talen sker möjligen en förskjutning av makten i 
landskapet	till	Hosaby	(Husaby)	(Stenholm	1986:86,	Brink	1998).	Under	1100-ta-
let hade den danska kungamakten en kungsgård i Mjällby, ett av de första tecknen 
på att en framträngande centralmakt etablerat sig i området. Fortfarande framstår 
dock Lister som ett självständigt område. Möjligen införlivades Lister med övriga 
Blekinge	när	Sölvesborgs	slott	byggdes	ut	i	mitten	av	1300-talet,	en	utbyggnad	
som	krävde	ett	större	uppbördsområde	(Stenholm	1986:147).

I trakten runt Vesan finns fornfynd och fornlämningar från stenålder, bronsålder 
och järnålder samt byar med medeltida belägg. I den nu utdikade sjön har det 
gjorts fynd av stenyxor och ett bronsålderssvärd. De tidigare gjorda utredning-
arna visar att det finns ett stort antal lösfynd, inte minst från stenåldern i vägkor-
ridorens	närområde.	Mot	bakgrund	av	Listerlandets	karaktär	av	fullåkersbygd	
är	det	sannolikt	att	många	fornlämningar	odlats	bort	under	årens	lopp.	I	den	
norra delen av vägkorridoren finns större skogsbeklädda områden vilket gör 
att förutsättningarna att återfinna välbevarade fornlämningar ökar. Orsaken till 
den	bristfälliga	kännedomen	om	fornlämningarna	i	skogspartierna	ligger	delvis	i	
Riksantikvarieämbetets	fornminnesinventering.	Blekinge	fornminnesinventerades	
mellan åren 1969-72 och tillhör dessvärre ett av få områden i landet där någon re-
videring	av	denna	s.k.	förstagångsinventering	aldrig	kommit	till	stånd.	För	en	mer	
detaljerad redogörelse av lösfynd och fornlämningar hänvisas till Aspeborg 1999.

En viktig plats för förståelsen av den historiska bygdens utveckling är lastageplat-
sen i Pukavik. Pukavik är en många s.k. bondehamnar som omnämns i Blekinge 
från 1500-talet och framåt. Redan 1550 klagade borgarna i Sölvesborg på att ut-
ländska köpmän uppehöll sig vid hamnen i Pukavik. 1582 fastställdes att Pukavik 
var en laglig hamn och i början av 1600-talet var Pukavik en av de största bonde-
hamnarna i Blekinge. Pukavik fungerade som utskeppningshamn för de varor som 
omlandet producerade, inte minst ved, timmer, tjära och stenprodukter. I Pukavik 
fanns även varv och skeppare (Rollof  1981).
	
Syfte	

Syftet	med	utredningen	var	att	fastställa	om	det	på	de	platser	som	pekats	ut	vid	ti-
digare	utredningar	fanns	lagskyddade	fornlämningar	dolda	under	mark.	Resultatet	
av	utredningen	skulle	ligga	till	grund	för	Länsstyrelsens	fortsatta	hantering	av	
ärendet.	I	förfrågningsunderlaget	betonades	även	att	den	särskilda	utredningen	
steg	1	huvudsakligen	varit	fokuserad	på	stenålderslämningar.	Därför	menade	läns-
styrelsen	att	särskild	uppmärksamhet	under	den	nu	genomförda	etappen	skulle	
ägnas åt lämningar från brons- och järnåldern samt lämningar från medeltid och 
historisk tid. Särskilda insatser och kompletteringar gjordes därför för att täcka in 
lämningar	från	dessa	perioder.
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Fig 2. Utredda lokaler på den södra delen av sträckan.



11

Fig 3. Utredda lokaler på den norra delen av sträckan.
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Metod

För att svara upp mot det efterfrågade syftet lades arbetet upp på följande sätt.

•    En inledande kompletterande inventering efter lämningar från medeltid och 
historisk	tid.	Syftet	med	inventeringen	var	att	studera	lämningar	från	historisk	
tid, främst stenbrott och agrara miljöer samt fastställa möjligheter till eventuellt 
fortsatt	arbete	med	dessa	lokaler.

•   Sökschaktsgrävning med grävmaskin och traktorgrävare på de lokaler där under 
mark	dolda	fornlämningar	kunde	misstänkas.	

•   Djupschaktning vid lokal 14 och vid Gallån för att undersöka förutsättningarna 
för kvartärgeologiska studier av strandlinjeförskjutningar, viktiga inte minst för 
förståelsen av Vesans utveckling i äldre tid.

Fältinventeringen

Den kompletterande fältinventeringen genomfördes av Martin Hansson och 
Thomas Persson under en dag. De lokaler som enligt steg 1 utredningen innehöll 
lämningar från historisk tid i form av exempelvis stenbrott, stenmurar, röjda ytor 
besöktes. Målsättningen var att få en överblick av de sentida lämningar som fanns 
i vägsträckningen samt göra en bedömning och eventuellt urval inför fortsatta 
undersökningar.	Inom	ramen	för	fältinventeringen	besöktes	lokal	18,	19,	20,	21,	
22, 23, 24, 26 och 27, alla belägna i skogsmark. Dessutom inventerades delvis väg-
sträckan mellan dessa lokaler.

Inventeringen	bekräftade	den	bild	som	den	tidigare	utredningen	etapp	I	gett	av	
området, därtill noterade ett flertal lämningar som inte uppmärksammats tidigare. 
De lämningar som finns i området består huvudsakligen av ställvis omfattande 
lämningar efter småskalig stenbrytning, samt spår efter odling och bebyggelse 
under historisk tid. Vidare kunde ytterligare en övergiven vägsträcka samt en äldre 
gräns noteras. På många håll finns dessutom ett rikt stenmurslandskap. Eftersom 
sentida lämningar ofta lockar allmänhetens intresse togs också kontakt med 
Mörrums hembygdsförening, genom Leif  Gustavsson. För att klargöra forn-
lämningsstatus på framför allt stenbrotten gjordes även en mindre arkivstudie på 
Blekingearkivet	i	Hoby	rörande	stenbrotten.	

En	viktig	del	i	fältinventeringen	var	vidare	att	studera	det	historiska	kartmaterialet.	
Inom ramen för den tidigare utredningen gjordes en historisk-geografisk utred-
ning	av	det	äldre	lantmäterimaterialet	längs	med	vägkorridoren	vilken	delvis	kun-
nat	fungera	som	underlag	(Aspeborg	1999).	Eftersom	de	då	upprättade	kartöver-
läggen	inte	varit	tillgängliga	har	den	tidigare	rapporten	fått	kompletterats	med	nya	
kartstudier.	Det	visade	sig	även	att	äldre	kartor	som	berör	en	del	lokaler	verkar	ha	
förbisetts i den tidigare historisk-geografiska utredningen.

Sökschaktsgrävningen

Sökschaktsgrävningen genomfördes dels med en bandgående grävmaskin, dels 
med en midjestyrd traktorgrävare. Grävmaskinen grävde schakt i åkermark 
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medan traktorgrävaren huvudsakligen arbetade i skogsmark. Schakten grävdes 
med släntskopa, ca 1,5 meter bred ned till steril botten. Den totala schaktlängden 
uppgick till cirka 4300 meter och den totala schaktade ytan till cirka 8500 m2. När 
förekomst av fast fornlämning var säkerställd avbröts schaktningen och maskinen 
flyttades. Några undersökningar av kulturlager eller anläggningar gjordes inte. De 
fynd som tillvaratogs var lösfynd från matjorden och från rensning av kulturla-
grens övre delar. Fynden mättes in och har analyserats översiktligt. Det ska be-
tonas	att	någon	fullständig	insamling	av	lösfynd	inte	genomfördes.	De	fynd	som	
tillvaratogs	ska	ses	som	ett	mindre	urval.

Djupschaktning

Syftet med djupschaktningen var att undersöka förutsättningarna för kommande 
paleoekologiska undersökningar av exempelvis strandlinjeförskjutningar. Med 
hjälp av resultat från geokonsultföretaget WSP:s borrsektioner för den nya väg-
sträckningen valdes två lokaler längs den aktuella sträckan som speciellt intres-
santa. Lokalerna ansågs ha djupa lagerföljder, bland annat innehållande gjyttja. 
Djupschakt grävdes med grävmaskin dels vid lokal 14 i anslutning till Vesans 
äldre strandlinje, dels öster om Gallån. Schakten grävdes genom ler- och gyttje-
lager ner till steril botten. Tolkningen av lagerföljden gjordes av Björn Gedda, 
Arkeobotanik.

Dokumentation

Dokumentation gjordes genom digital inmätning av schakt, anläggningar och fynd 
med hjälp av GPRS eller totalstation. I skogsmark fungerade inte GPRS-mätning-
en varför totalstationen användes. Tio fyndtomma schakt på lokalerna 17, 18 och 
24	mättes	även	in	analogt	med	måttband	utifrån	vägkorridorens	stakning.	Därefter	
digitaliserades schaktens läge. Eftersom schakten inte innehöll några arkeologiska 
lämningar och ytterligare antikvariska grävinsatser inte kommer att erfordras på 
lokalerna i fråga, bedömdes det som mest kostnadseffektivt att mäta in schakten 
manuellt. Det digitala dokumentationsmaterialet har sedan analyserats i GIS-pro-
grammet Arc GIS 9.3. Dessutom dokumenterades utredningen med digitalt foto, 
samt med manuellt upprättade schakt- och platsbeskrivningar. 
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Resultat
Nedan presenteras resultatet av utredningen. Varje lokal presenteras först med 
en	översiktligt	sammanfattande	beskrivning,	därefter	redogörs	för	påträffade	
lämningar inom respektive lokal och deras antikvariska status. Uppräkningen 
startar i söder och för varje lokal presenteras förslag till fortsatta åtgärder. Större 
åkermarkslokaler	med	anslutande	lokaler	för	lokalvägar	beskrivs	tillsammans.	
Schaktbeskrivningar, schaktplaner och fyndlista finns i rapportens bilagedel. I en 
efterföljande diskussion motiveras de åtgärdsförslag som görs, framför allt röran-
de	yngre	kulturlandskapslämningar.

Lokal 14 samt E100017, E100018

Lokal	14	ligger	i	en	syd-	till	västsluttning	av	en	låg	grusås.	Den	västra	delen	utgörs	
av åkrar medan de östra och norra delarna utgörs av skog. Lokalen gränsar direkt 
till den norr om liggande lokal 15. Topografin ligger cirka 4-8 m ö h och vägkor-
ridoren går här i strandområdet ner mot Vesan i väster. Inom området finns en 
boplats	med	oklar	begränsning	registrerad,	(RAÄ	14,	Ysane	sn).	I	boplatsens	
centrala delar finns ett grustag där slagen flinta, anläggningar samt delar av ett 
kulturlager noterades i rasbranterna. I områdets centrala delar finns även röjda 
ytor och stenmurar. I skogsområdet mot lokal 15 i norr finns en fägata mellan två 
stenmurar	som	löper	i	öst-västlig	riktning.	Dessa	agrara	lämningar	är	från	sen	tid	
och bör lämnas utan vidare antikvariska åtgärder.

Fig �. Lokal 1�. I schaktet i bildens övre del och längre norrut påträffades boplatslämningar. Foto från söder.
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Inom de tre lokalerna drogs sammanlagt 22 schakt med en total längd av 
773,5 meter. Matjordstäcket i åkermarken varierade mellan 0,2-0,35 meter. 
Undergrunden varierade från glaciallera till sand. Inom område E100017 längst 
i	söder	framkom	inget	av	antikvariskt	intresse.	Däremot	framkom	spår	av	bo-
platslämningar	inom	större	delen	av	lokal	14	samt	inom	den	östra	delen	av	lokal	
E100018.	Fornlämningen	överensstämde	delvis	med	RAÄ	14,	men	konstaterades	
vara betydligt större än vad som tidigare var känt. I schakten framkom ett fynd-
förande kulturlager samt anläggningar i form av härdar och gropar. Kulturlagret 
återfanns i flera av schakten och täcker med stor sannolikhet ett stort område. I 
den	norra	delen	där	kulturlagret	tunnade	ut	konstaterades	att	det	förekom	an-
läggningar under kulturlagret. Fynden som framkom i kulturlagret utgjordes av 
flintavslag samt mindre bitar av odekorerad keramik. Dateringsmässigt sträcker sig 
boplatskomplexet sannolikt över en lång tidsperiod, från mesolitikum till bronsål-
der.

I schakt 357 i skogsområdet av lokal 14 påträffades en urnegrav i form av 
en nedgrävd kruka med brända ben, A389. Undergrunden var här fin sand. 
Keramikkärlet var cirka 25 cm i diameter och hade en rabbad utsida vilket date-
rar graven till yngre bronsålder. I anslutning till urnan noterades också ett antal 
mindre, 5x5 cm stora, stenar vilka skulle kunna utgöra en del av gravkonstruk-
tionen. Graven rensades fram i plan men undersöktes inte. Efter samråd med 
Länsstyrelsen övertäcktes den med skyddande skumgummi, kartong samt plast 
innan schaktet återfylldes. Strax sydväst om graven hittades ett bronsbleck i mat-
jorden (F375), vilket indikerar att det troligen finns ytterligare gravar finns i områ-
det. Blecket kan möjligen komma från en rakkniv och dess ornering skulle antyda 
en	datering	till	bronsålderns	period	V.

Strax norr om urnegraven drogs ett schakt på ett hygge, där det i vägområdets 
östra	del	framkom	anläggningar	samt	ett	fyndförande	lager	med	slaget	stenmate-
rial inom en mindre höjdplatå. I sluttningen nedanför framkom ytterligare en härd 
och ett sparsamt slaget stenmaterial där både bipolär- och plattformsteknik fanns 
representerad.

Åtgärdsförslag: 

Förundersökning av boplatslämningar och gravområde inom ett ca 400 meter 
långt	område	längs	vägkorridoren.



1�

Fig �. Översikt över lokal 1� med föreslaget förundersökningsområde markerat.
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Fig �. Anläggningar och fynd i den södra delen av lokal 1�.
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Fig �.  Anläggningar och fynd i norra delen av lokal 1�.
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Fig �. Grustaget i lokal 1�. I 
schaktkanten syns kulturla-

ger samt en grop.

Fig �. Urnegraven A3�� i 
schakt 3��.
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E100019	

Platsen låg i en beteshage och var utpekad som ett bra boplatsläge i den tidigare 
utredningen. I samband med denna påträffades cirka 100 meter söder ut enstaka 
anläggningar och slagen kristianstadsflinta. Inom ramen för utredningen drogs två 
sökschakt med en total längd av 82 meter. Matjordstäcket uppgick till cirka 0,2-
0,4 meter. Undergrunden bestod av sand och silt. Inget av antikvariskt intresses 
påträffades.

Åtgärdsförslag: 

Inga	vidare	antikvariska	åtgärder
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Lokal 15

Lokalen är belägen i västsluttningen av en sandig moränhöjd som utgörs av åker 
och skogsmark och utgör en fortsättning av lokal 14. Även här går vägkorridoren 
i princip i strandkanten av Vesan, cirka 5-8 m ö h. Vid den tidigare fältinvente-
ringen	noterades	boplatsindikationer	med	oklar	begränsning.	I	åkerytorna	inom	
ett ca 670 x 130 m stort område noterades bearbetad kristianstad- och senonflinta. 
Den allra sydligaste delen av lokal 15, belägen på Norje 5:5, var inte tillgänglig för 
schaktning p.g.a. växande vall.

Inom ramen för utredningen grävdes 17 schakt, totalt 608 löpmeter, med trak-
torgrävare inom lokal 15. Undergrunden i schakten varierade mellan glaciallera 
och grusig morän. Leran förekom framförallt i skogspartierna, medan det i åker-
marken fanns grusig, sandig morän. Det grävdes schakt i såväl åkermark som 
skogsmark. Fornlämningar i form av anläggningar, kulturlager och fynd fram-
kom i schakt 474, 431, 527, 122, 129, 134, 137 samt 146. Anläggningarna bestod 
av härdar och gropar. Inom åkermarken förekom på flera ställen slagen flinta i 
matjorden. I ett av schakten i den norra delen av lokal 15, fanns ett fyndförande 
kulturlager bevarat under matjorden. Fyndmaterialet från lagret var rikligt och ut-
gjordes till stor del av kristianstadsflinta. Bland fynden finns både färdiga redskap 
samt kärnor och produktionsavfall.

I	den	södra	delen	framkom	anläggningar	på	en	mindre	låg	platå	i	anslutning	till	
den	gamla	stranden	av	Vesan	(område	15	A).	Inom	denna	del	föreslås	förunder-
sökning inom ett ca 50 meter stort område. På det högre moränpartiet i lokalens 
mellersta del framkom i åkermarken både anläggningar och fynd utsträckt över en 
ca 300 meter lång sträcka (område 15b). Även här föreslås förundersökning.

Åtgärdsförslag: 

Förundersökning inom område 15A, ca 50x50 meter, samt inom 15B, ca 300 m 
långt.	För	övriga	delar	inga	vidare	antikvariska	åtgärder.

Fig 10. Översikt över mel-
lersta delen av lokal 1�. 

Foto från söder.
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Fig 11. Lokal 1�A med föreslaget förundersökningsområde.
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Fig 12. Lokal 1�B med föreslaget förundersökningsområde markerat.
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Fig 13. Schaktning på lokal 
1�. Foto från norr.

Fig 1�. A123 i schakt 122 på 
lokal 1�.
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Lokal 16 samt E 100020

Lokalen 16 och E100020 låg uteslutande i åkermark. Topografin var kuperad 
med en höjdplatå i öster som sluttade ner mot lägre liggande mark i väster, där en 
mindre å rinner fram. Strax väster om lokalen ligger här en kvarn. I södra delen 
av lokal 16 fanns en markerad höjd. Vid den första utredningen påträffades slagen 
flinta och enstaka skärvsten inom ett ca 70– 370 x 50–250 m stort område med 
oklar	begränsning.	

Inom ramen för utredningen drogs sjutton schakt med en total längd av 1341 me-
ter. Matjordens tjocklek varierade mellan 0,20-0,40 meter. Undergrunden bestod 
i de lägre partierna av lera och i de högre liggande partierna av sand, grus och 
grusig	morän.	

På höjdpartiet i söder konstaterades att åkern blivit hårt plöjd, med följd att 
matjordslagret var som tunnast uppe på krönet. Det spridda stenmaterial som 
noterades framkom huvudsakligen i den matjord som ansamlats i slänten nedan-
för krönet. Avslagsmaterialet gick inte att datera närmare. Vid sökschaktningen 
konstateras att det inte fanns några bevarade anläggningar och att boplatsen som 
funnits på platsen blivit helt bortplöjd. Inom de lägre liggande partierna av om-
rådet	framkom	inget	av	antikvariskt	intresse.	Någon	fortsatt	förundersökning	
bedöms	inte	som	meningsfull.	

På höjdpartier i väster, i anslutning till E100020 påträffades däremot ett mindre 
antal anläggningar i form av tre härdar samt en spridd förekomst av flinta. Ett 
mindre område, cirka 200 meter långt föreslås här gå vidare till förundersökning.

Åtgärdsförslag:

Förundersökning inom del av E100020 i väster, inom ett ca 200 meter långt om-
råde.	I	övrigt	inga	vidare	antikvariska	insatser.
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Fig 1�. Lokal 100020 med föreslaget förundersökningsområde markerat.
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Lokal 17

Lokalen	låg	huvudsakligen	i	en	sydsluttning	i	åkern	omedelbart	norr	om	område	
16 samt ett där intill liggande höjdparti i skogsmark. Vid den förra utredningen 
bedömdes	platsen	som	ett	bra	boplatsläge.

Inom lokalen drogs 5 sökschakt med en total längd om 281,5 meter. I åkern 
var matjordstäcket cirka 0,25-0,30 meter tjockt, i skogen 0,10-0,15 meter. 
Undergrunden varierade mellan grusig, stenig morän i höjdpartiet i skogen till lera 
ute	på	åkermarken.	Inget	av	antikvariskt	intresse	påträffades.

Åtgärdsförslag: 

Inga	vidare	antikvariska	åtgärder.



31



32

Lokal 18

Lokal 18 låg helt i skogsmark, företrädesvis blandskog med mycket bok. Lokalen 
var ca 1000 meter lång och innehöll enligt den tidigare utredningen en mängd ob-
jekt från framför allt från historisk tid. De lämningar som låg inom vägkorridoren 
bestod av stenbrott och stenmurar samt en utpekad röjd yta. Topografin bestod av 
en långsträckt, nord-sydlig flack höjdrygg. Rent topografiskt fanns flera tänkbara 
boplatsområden inom lokalen, bl.a. inom den röjda ytan i lokalens norra del.

För	att	kontrollera	förekomst	av	eventuella	under	mark	dolda	fornlämningar	
grävdes sammanlagt sex sökschakt med en sammanlagd schaktlängd av cirka 
155 meter. Schaktningen visade att marken bestod av stenig morän med ett tunt, 
0,1-0,15 meter tjockt täcke av förna och mineraljord. Några stenröjda eller odlade 
ytor finns sannolikt inte inom lokalen med tanke på stenrikedomen i schakten. 
Inte	heller	förefaller	området	lämpligt	för	förhistorisk	bosättning.	I	anslutning	till	
schakt 600-602 fanns antydningar till att det skulle förekomma röjningsrösen, men 
mot bakgrund av den mycket stora stenrikedomen i anslutning till dessa, måste 
dessa svaga förhöjningar ses som naturliga. En av förhöjningarna snittades av ett 
av schakten, något röjningsröse framkom ej. Några förhistoriska lämningar påträf-
fades	således	inte	inom	lokal	18.

Däremot	framkom	rikligt	med	lämningar	efter	stenbrott.	Dessa	var	främst	kon-
centrerade till tre områden, vilka nedan numreras A-C.

Lokal 18A omfattar ett cirka 100x50 meter stort område bestående av ett mindre 
blockigt höjdparti med rikligt med lämningar efter stenbrott. Blocken på höjden 
har utnyttjats som råvaror för gatstenshuggning. Minst ett tjugotal huggningsplat-
ser med kringliggande skrotstenshögar finns i området. Platserna varierar kraftigt 
i storlek beroende på hur stort det ursprungliga blocket har varit. Huggningen 
förefaller ha varit intensiv. På någon plats bildar skrotstenen vallar som förefal-
ler har inramat mindre byggnader eller skjul. Lämningarna är pedagogiskt tydliga 
och upplevelsebara för allmänheten. Lokalen ligger på fastigheten Pukavik nr 1 
där markägaren Johan Jansson 1896 upplät marken till Blekinge Granitindustri. 
Kontraktet övertogs 1910 av AK Fernström (Blekingearkivet, AK Fernströms 
handlingar).	Av	kontraktet	framgår	att	markägaren	skulle	svara	för	transport	av	
den huggna stenen till lastbryggan i Pukavik, samtidigt som han fick en årlig hyra 
samt	ersättning	per	huggen	sten.

Lokal 18 B ligger cirka 50 meter norr om 18A och är även det ett större område 
med spår efter stenbrytning. Lokal 18B är ungefär 90x50 meter stort (N-S) och 
ligger på en flack platå. Även här finns ett flertal brott med kringliggande skrot-
sten. Både block men även fast berg har nyttjats på platsen. Brotten ligger dock 
mindre koncentrerat än på 18A. En mindre väg löpande åt nordväst mot landsvä-
gen Pukavik – Jämshög har sannolikt fungerat som transportväg för den huggna 
stenen.	De	båda	lokalerna	ligger	på	ömse	sidor	om	en	stenmur	som	utgör	fastig-
hetsgräns.	Lokal	18B	kan	säkerligen	kopplas	till	de	kontrakt	som	skrevs	år	1928	
mellan markägaren Bengt Sonesson och bolaget AK Fernström. Av kontraktet 
framgår	att	tillverkningen	bestod	av	gatsten	samt	att	bolaget	hade	rätt	att	upp-
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Fig 1�. Lokal 1�b och d.
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föra materialbodar och smedja med brunn samt fria vägar (Blekingearkivet, AK 
Fernströms	handlingar).

Lokal 18 C är belägen betydligt längre norrut, i skogen strax söder om nuvarande 
väg 121. På en ca 280 meter lång sträcka (ca km 25/800 till 26/050) finns fyra 
större stenbrott där man både brutit i block och i berget. Vid ett av brotten har 
brytningen	gått	rakt	igenom	en	stenmur	som	sannolikt	uppkommit	vid	laga	skif-
tet.	

Förutom stenbrott fanns även ett flertal stenmurar inom lokal 18. Det flesta var 
orienterade i öst-västlig riktning och fungerade fortfarande som fastighetsgränser. 
Ett lite mer säreget stenmurslandskap fanns kring stenbrottslokalen 18C.

En mer speciell stenmur kunde identifieras i lokalens mellersta del, omedelbart 
norr om vägen till Brännlycke, lokal 18 D. Studier av historiska kartor från 1810 
påvisade att stenmuren även var gräns mellan byarna Björkenäs och Pukavik, 
socknarna Mörrum och Ysane samt häraderna Lister och Västra härad. Sannolikt 
har gränsen gamla anor. Stenmuren i sig är cirka en meter hög och 0,9 meter bred 
och sannolikt tillkommen under 1800-talet. Ställvis finns antydningar till att muren 
står på en äldre vall, vilket möjligen skulle kunna vara en äldre gränsmarkering. 

Omedelbart söder om muren, också löpande i öst-västlig riktning löper en äldre 
vägbank.	Denna	var	inte	noterad	vid	den	tidigare	inventeringen.	Vägbanken	utgör	
rester av den äldre landsvägen mellan Pukavik och Brännelycke som fortsatte 
vidare norrut mot Jämshög. Vägen är ca 4-7 meter bred, i norr kantad av nämnda 
stenmur och i söder kantad av en rad med stora stenar, 0,5-1 meter stora. På vissa 
platser finns antydningar till att vägen har en skålad form. Vägen kan följas både 
öster och väster om vägkorridoren, sammanlagt på en ca 260 meter lång sträcka, 
och den löper omedelbart norr om nuvarande väg mot Brännelycke.

Vägen är att betrakta som fast fornlämning och föreslås förundersökas, tillsam-
mans med ovannämnda stenmur, i avsikt att försöka datera gränsens och vägens 
tillkomst.

Åtgärdsförslag: 

Dokumentation i form av kartering, fotografering och beskrivning av stenbrotts-
lämningarna inom lokal 18A-C (se vidare under diskussion). Förundersökning av 
stenmur/gräns samt äldre vägsträcka, lokal 18D.
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Fig 1�. Lokal 1�c.
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Fig 1�. Stenbrott på lokal 1�a. Foto från öster.

Fig 1�. Stenbrott på lokal 1�c som brutit igenom en stenmur. Foto från nordväst.
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Fig 20. Den äldre fägatan vid 1�d. Foto från väster.

Fig 21. Stenmuren/gränsen vid 1�d. Foto från söder.
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Lokal 19 samt E100021

Lokal 19 sträckte sig från väg 121 i söder till korsningen av vägen mot 
Gustavstorp i nordöst. Topografiskt utgjordes området av ett höglänt skogs-
parti i söder i anslutning till väg 121. Höjden sluttade åt nordost och övergick i 
åker- och betesmark. I området innefattades även lokal E100020 som berörde 
Gustavtorpsvägens nya sträckning. Vid den tidigare utredningen (etapp 1) utpe-
kades lokalen som ett bra boplatsläge då enstaka bitar slagen flinta och ett spån 
noterats.

Inom ramen för utredningen inventerades skogspartiet i söder medan fjorton 
stycken sökschakt med en total schaktlängd om 741 meter grävdes i åkermarken. 
Matjordens tjocklek uppgick i åkern till ca 0,25-0,35 meter. Undergrunden varie-
rade mellan lera, silt och sand. Området föreföll hårt plöjt och ställvis noterades 
kraftiga	spår	efter	plogen	i	undergrunden.

Sökschaktningen visade att det i anslutning till Gustavstorpsvägen framkom sprid-
da anläggningar i form av kulturlager, sotrester och en härd samt fynd av flinta 
och keramik som visade förekomsten av en boplats. Förundersökning förordas för 
ett ca 250 meter långt område i anslutning till Gustavstorpsvägen.

Vid sökschaktning i anslutning till Gustavstorpsvägen konstaterades en spridd 
förekomst	av	boplatslämningar	i	form	av	kulturlager,	sotrester	samt	en	härd.	I	
området framkom också ett fyndmaterial som bestod av flinta och keramik. På två 
av flintavslagen återfinns slipade ytor vilket visar att åtminstone en del av läm-
ningarna	skall	dateras	till	neolitikum.	Förundersökning	förordas	för	ett	område	i	
anslutning till Gustavstorpsvägen.

Åtgärdsförslag: 

Förundersökning av boplatslämningar i anslutning till Gustavstorpsvägen inom ett 
ca 250 m långt område.
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Fig 22. Lokal 1� med föreslaget förundersökningsområde markerat.
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Fig 23. Schaktningen på lokal 1�. Foto från sydväst.
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Lokal 20

Lokal	20	ligger	i	kuperad	skogsmark	där	berget	ställvis	går	i	dagen.	Idag	är	om-
rådet skogsbevuxet med barrskog. Lokalen var föremål för inventering. Vid den 
tidigare utredningen hittades flera stenbrott på lokalen. Dessa ligger spritt inom 
området och ger ett rätt fragmentariskt intryck jämfört med lämningarna inom 
18A-C.

Åtgärdsförslag: 

Inga	ytterligare	antikvariska	åtgärder.
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Lokal 21

Lokalen 21 ligger i skogsmark strax öster om åkermark där det vid inventeringstill-
fället	odlades	vall.	Vid	den	tidigare	utredningen	påträffades	ett	stenbrott	samt	två	
yngre	stenmurar	i	området.	Lokalen	besöktes	inom	ramen	för	inventering.	Några	
ytterligare	antikvariska	åtgärder	bedöms	inte	nödvändiga.

Åtgärdsförslag:

Inga	ytterligare	antikvariska	åtgärder.

Lokal 21b

Lokal 21b är en nyupptäckt lokal belägen strax öster om lokal 21. Den åtskiljs från 
lokal 21 av en mindre våtmark och är belägen på ett skogsbevuxet höjdparti. Här 
påträffades	fyra	mindre	husgrunder	samt	enstaka	spår	efter	stenhuggeri.	Tre	av	
husgrunderna låg i anslutning till vägkorridorens norra gräns medan den fjärde 
låg innanför vägkorridoren. På grund av den täta skogen är husgrunderna inmätta 
analogt, varför deras läge inte är exakt. 

Husgrund 1 var cirka 5x4 meter stor och belägen i svag östsluttning. Den bestod 
av en ca 0,8 meter hög och 1,2 meter bred kallmurad stengrund. I norr fanns en 
ca 1,2 meter bred öppning. Golvet inne i grunden föreföll vara något försänkt. 
Stensyllens	ovansida	var	plant	avslutat	varför	man	får	tänka	sig	en	ovanliggande	
timmerbyggnad. Rester efter bärande golvbjälkar låg kvar över grunden.

Husgrund	2	låg	ett	trettiotal	meter	väster	om	husgrund	1.	Denna	grund	låg	i	an-
slutning till ett mindre stenbrott, var cirka 4x4 meter stor och uppbyggd av skrot-
sten samt med försänkt golv. Murarna var ca 0,5-0,8 meter höga. Möjligen ska 
husgrund	2	förknippas	med	stenhuggeriverksamhet.

Husgrund 3 låg trettiofem meter väster om husgrund 2. Grunden var cirka 5x4 
meter stor och hade försänkt golv. Golvnivån låg ca 1,2 meter under stensyllens 
övre plana del. Grunden hade en öppning i det nordöstra hörnet. En bit öster om 
husgrunden	fanns	spår	efter	stenhuggeri.

Husgrund 4 låg inom vägkorridoren tjugo meter söder om husgrund 3. Grunden 
var 4x4 meter stor och hade tre kallmurade sidor medan den vägg som vätte mot 
nordost lämnats helt öppen. Även här var golvet inne i byggnaden försänkt och 
låg ca 1,2 meter under ovansidan på stensyllen. 

Inte	i	någon	av	grunderna	kunde	någon	eldstad	ses,	varför	de	får	antas	ha	fungerat	
som	förrådsbyggnader	av	någon	sort.	Eftersom	spår	efter	stenhuggeri	är	förhål-
landevis fåtaliga intill grunderna är kopplingen till stenbrytning inte en helt själv-
klar	tolkning.	Eftersom	samtliga	grunder	har	öppningar	åt	norr/nordost	är	det	
möjligt att de vätter åt detta håll och att det är i denna riktning eventuella tillhö-
rande torpbebyggelser ska stå att finna. Inom ramen för den genomförda invente-
ringen fanns inte möjlighet att helt klargöra vad som fanns i närområdet utanför 
vägkorridoren varför det är fullt möjligt att här kan finnas torplämningar. 
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Fig 2�. Lokal 21b med föreslaget förundersökningsområ markerat.
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Husgrunderna ligger enligt enskifteskartan över Björkenäs från 1820 på byns 
utmark. Någon bebyggelse finns inte vid den här tidpunkten på platsen. Inte hel-
ler	på	häradsekonomiska	kartan	från	1916	fanns	någon	karterad	bebyggelse	på	
platsen. Husgrundernas datering och funktion är i dagsläget oklar, men de bör 
betraktas som fast fornlämning och föreslås bli föremål för förundersökning.

Åtgärdsförslag:	
Förundersökning	av	husgrunderna.



��

Fig 2�. Husgrund 3 på lokal 21b. Foto från nordöst.

Fig 2�. Husgrund � på lokal 12b. Foto från norr.
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Lokal 22

Lokal 22 är belägen i kuperad skogsmark på en nord-sydligt gående höjdrygg. 
Enligt den tidigare utredningen fanns här ett stenbrott, en röjd yta samt en sten-
sättning.	Lokalen	berördes	av	fältinventeringen.	Den	är	belägen	på	Stensnäs	
utmark.

Stensättningen är belägen omedelbart söder om vägkorridoren och kommer med 
nuvarande sträckning inte att beröras. Dess status som grav måste också betecknas 
som högst osäker. Stensättningen ligger i ett krönläge av höjdryggen. Enligt tidi-
gare utredning är stensättningen fyra meter i diameter och 0,2–0,3 m hög, kraftigt 
övertorvad, beväxt med lövsly och unggranar. Den är dock otydlig med ojämna 
kanter och ger ett något omrört intryck. Om vägkorridoren förskjuts åt söder bör 
stensättningen	förundersökas	så	att	dessa	status	som	grav	kan	säkerställas.

Stenbrottet finns östra kanten av ett större hygge i skogsmark. Det var delvis 
omgivet	av	kallmurade	stenmurar,	i	sydöst	närmast	husgrundsliknande,	sannolikt	
lämningar efter stenhuggeriet. Den röjda ytan var belägen i en lågt liggande del av 
skogsmarken.	För	ingen	av	dessa	lämningar	krävs	ytterligare	antikvariska	insatser.

Vid	inventeringen	hittades	även	en	husgrund	ingrävd	i	en	sluttning	mot	öster.	
Husgrunden, som var cirka 5x4 meter stor och hade cirka en meter höga kall-
murade	väggar,	hade	inte	noterats	vid	den	tidigare	utredningen.	Huset	låg	intill	
en röjd yta på en platå belägen strax väster om en mindre bäck. Sannolikt ska 
husgrunden förknippas med en enkel backstugubebyggelse, även om husgrunden 
inte direkt liknande en traditionell backstuga. Här saknades exempelvis en öpp-
ning i gaveln. Bebyggelselämningen finns inte på något äldre kartmaterial och bör 
betraktas som fornlämning och bli föremål för förundersökning.

Åtgärdsförslag;	
Förundersökning av husgrunden. Om vägkorridoren förskjuts åt söder, förunder-
sökning	av	den	misstänkta	graven.	För	övriga	lämningar	inga	ytterligare	antikva-
riska	insatser	
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Fig 2�. Lokal 22 med föreslaget förundersökningsområde.



�0

Lokal 23

Lokal 23 ligger på ett höjdparti i kuperad skogsmark, i väster något sluttande. Vid 
den tidigare utredningen hittades lämningar efter stenbrott samt röjda ytor och 
en	stenmur.	Lokalen	var	föremål	för	fältinventering.	Några	ytterligare	antikvariska	
insatser	förordas	inte.

Åtgärdsförslag:	
Inga	ytterligare	antikvariska	åtgärder.	
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Lokal 24

Lokalen ligger på en bokskogsbevuxen liten avsats med utsikt över Gallån i öster. 
Vid	den	tidigare	utredningen	pekades	platsen	ut	som	ett	lämpligt	boplatsläge.	
Inom ramen för utredningen grävdes två sökschakt med en sammanlagd längd av 
39 meter med hjälp av traktorgrävare. I schakten fanns mellan 0,05 –0,15 meter 
tjocka lager av förna och mineraljord. Undergrunden bestod av grusig och svagt 
lerig	morän.	

Schakt 295 grävdes på avsatsen ut mot Gallån. Platsen var en mindre platå med 
utsikt över ån. I schaktet framkom en välbevarad härd, 0,8 x 0,7 meter stor med 
skörbrända stenar och träkol. Några fynd tillvaratogs ej. Schakt 283 grävdes en bit 
längre västerut, i bakkanten av platån intill den branten av intilliggande höjdrygg. 
Här	påträffades	inget	av	antikvariskt	intresse.

Åtgärdsförslag:	
Förundersökning av den lilla platån runt schakt 295. 

Lokal 24a

Lokal 24b framkom vid fältinventeringen. Lokalen ligger strax väster om lokal 
24, uppe på en nordsydligt löpande skogbevuxen höjdrygg där berget delvis går i 
dagen. Här hittades en övertorvad trolig stensyllsgrund, cirka 6x4 meter stor (N-S) 
bestående av upp till en meter stora stenar. Husgrunden var otydlig och något svår 
att avgränsa åt söder och öster och förefaller sakna eldstad. Möjligen rör det sig 
om	en	ekonomibyggnad.	

Strax öster om husgrunden, nedanför en kant i berget utbreder sig en ca 80x40 
meter stor (N-S) röjd yta. Inom denna kan åtminstone tre röjningsrösen återfin-
nas. I söder skärs den röjda ytan av en stenmur som ligger i dagens fastighets-
gräns.	

Sannolikt	ska	husgrunden	med	tillhörande	åkermark	ses	i	ett	sammanhang,	
troligen	tillhör	de	samma	tidsperiod.	En	studie	av	de	historiska	kartorna,	storskif-
teskartan över Galleryda by från 1777 samt enskifteskartan från samma by 1820, 
visar heller inga spår av bebyggelse på platsen. På storskifteskartan finns ingen 
gräns där den nämnda stenmuren går. På kartan från 1820 är dock gränsen och 
stenmuren markerade. Att stenmuren skär den röjda ytan visar att odlingen och 
bebyggelsen	på	platsen	är	betydligt	äldre.	Att	husgrunden	är	svår	att	säkert	avgrän-
sa kan också tala för att den kan vara av hög ålder. Man kan inte utesluta ytterli-
gare byggnader på platsen, som bör betraktas som fornlämning och bli föremål 
för	förundersökning.

Åtgärdsförslag: 

Förundersökning
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Fig 2�. Lokal 2�, 2�a samt 100022 med föreslaget förundersökningsområde.



��

Fig 2�. Lokal 2�a på storskifteskartan över Galleryda by 1���.

Fig 30. Lokal 2�a på enskifteskartan över Galleryda by 1�20.
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Fig 31. Den röjda ytan vid 
lokal 2�a. Foto från söder.

Fig 32. Stensyll till husgrund 
vid lokal 2�a. Foto från 
sydöst.

Fig 33. Härden A303 på lokal 
2�.
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E100022

Lokalen låg på en höjdplatå ovan Gallån i en tidigare åkermark som idag nyttjades 
som	beteshage.	Vid	den	tidigare	utredningen	hade	platsen	setts	som	ett	bra	läge	
för	en	mesolitisk	boplats/aktivitetsyta.

Inom ramen för utredningen grävdes ett 68 meter långt schakt i betesmarken. 
Matjordstjockleken uppgick till mellan 0,1-0,2 meter. Det gick snabbt att konsta-
tera att åkern varit hårt plöjd. Spår efter plogen kunde ses i undergrunden som 
bestod av moränlera som var mycket svår att gräva i för hand. I schaktet framkom 
kolfläckar, samt en kraftigt sönderplöjd härd, A38. Mot bakgrund av den dåliga 
bevaringsgraden och den i övrigt lilla exploateringsytan förefaller ytterligare anti-
kvariska	ingrepp	inte	meningsfulla.

Åtgärdsförslag:

Inga	ytterligare	antikvariska	insatser.

Lokal 25

Lokal 25 ligger på lövskogsbevuxna mindre avsatser i en västsluttning av en 
moränhöjd i anslutning till Gallåns dalgång. I den tidigare utredningen var platsen 
utpekad som boplatsläge. Strax norr om vägkorridoren fanns även en röjd yta. 
Boplatsläget utgjordes av en närmast flack avsats, ca 100×50 m stor i västsluttning 
ned mot Gallådalen. 

Inom ramen för utredningen grävdes fem schakt med en sammanlagd schaktlängd 
om 77,5 meter inom lokalen. Lagertjockleken varierade mellan 0,15 – 0,30 meter 
av förna, matjord och mineraljord. Undergrunden bestod av siltig/lerig morän 
samt	lerig	silt.	Inga	anläggningar	eller	fynd	påträffades.

Åtgärdsförslag:

Inga	ytterligare	antikvariska	åtgärder



��
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Lokal 26/27

Lokal 26 och 27 är belägna på varsin skogbevuxen nord-sydligt gående moränrygg 
som skiljs åt av en lägre mellanliggande åkermark. Eftersom de båda lokalerna 
kulturhistoriskt	sett	hör	samman	beskrivs	de	här	tillsammans.

Vid den förra utredningen identifierades stenmurar, stenbrott, en hålväg, en 
fyndplats, hägnader samt en bebyggelselämning på lokal 26. Strax norr om väg-
korridoren på lokal 26 identifierades även ett boplatsläge som dock inte berördes 
av exploateringen och därför inte heller av den nu gjorda utredningen. Strax söder 
om boplatsläget finns ett mindre område med stenmurar, en hålväg, och en djur-
fålla. På moränryggens krön finns även ett stenbrott.

Lokal 27 är belägen på en den östliga moränryggen. Här finns ett flertal vällagda 
stenmurar samt en bebyggelselämning, i form av en 5×7 m stor husgrund, intill 
höjdryggens västsluttning. Husgrunden är kallmurad i 1–3 skift av storblockig 
något tuktad gråsten och delvis ingrävd i åsen. Strax öster om husgrunden utmed 
centrala delen av moränryggens krön finns en trolig djurfålla. Denna består av upp 
till en meter höga kallmurade stenmurar i norr och väst. Stenarna är ställvis lagda 
invid jordfasta block. Här finns även flera mindre stenmurar som kan ha fungerat 
som delar av djurfållor, eller som en form av gräns. 
Öster om denna höjdrygg vidtar ett nytt låglänt parti med en idag igenväxande 
tidigare åker. Norr om vägkorridoren har här hittats en trindyxa och flintavslag.

I dalsänkan mellan de båda höjdryggarna låg tidigare en gård som revs på 1970-
talet (se nedan). I samband med rivningen verkar en hel del schaktningar ha gjorts. 
Sedan	husen	revs	har	platsen	använts	som	upplag	för	olika	typer	av	massor	varför	
man	får	räkna	med	att	en	hel	del	markingrepp	kan	ha	skett	i	området	mellan	de	
båda höjdpartierna. Vid utredningstillfället var delar av lokal 27 belamrad med 
rester	av	ett	gammalt	virkesupplag.

Inom	ramen	för	den	aktuella	utredningen	har	de	båda	lokalerna	varit	föremål	för	
fältinventering, kartering, kartstudier samt sökschaktsgrävning, allt för att förstå 
de komplexa lämningarna på de båda lokalerna, där de yngre kulturlandskapsläm-
ningarna i form av stenmurar, hägnader och bebyggelse måste ses i ett samman-
hang. Vid den tidigare utredningen förefaller det som om kartor över Kråketorps 
by	förbisågs.

För	att	klargöra	förekomst	av	under	mark	dolda	fornlämningar	drogs	samman-
lagt tre sökschakt på de båda lokalerna med en sammanlagd längd om 62,5 meter. 
Schakten placerades dels i dalen mellan lokal 26 och 27, dels i dalen öster om 
lokal 27 samt på höjdryggen inom lokal 27. Några boplatslämningar eller andra 
dolda lämningar påträffades ej. I dallägena var matjordstäcket ca 0,3 meter tjockt. 
Undergrunden bestod här av lera. I schakt 57 påträffades rikligt med recenta 
fynd i matjorden, spår efter den gård som tidigare legat på platsen. I schaktet på 
höjdryggen var jordtäcket ca 0,2 meter tjockt ovan undergrunden som bestod av 
grusig	morän.	
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Fig 3�. Lokal 2� med föreslaget förundersökningsområde.
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Hålvägen	inom	lokal	26	löpte	i	öst-västlig	riktning	nedför	sluttningen	åt	ös-
ter. Den var kraftigt skålad, cirka en meter djup och upp emot 3-4 meter bred. 
Hålvägen mynnade mellan stenmurarna i dalgångens botten. Den var dock av-
skuren	av	en	stenmur	som	löpte	tvärs	över	vägen.	I	väster	mynnade	hålvägen	där	
höjdryggens sluttande sida övergick i en mindre nord-sydligt löpande åsrygg, ett 
tiotal	meter	bred.	Väster	om	denna	åsrygg	fanns	en	sankmark	innan	nästa	åsrygg	
tog vid. Någon klar fortsättning av hålvägen var svår att finna, men sannolikt fort-
satte	den	åt	söder,	där	antydningar	till	väg	kunde	anas.	Att	hålvägen	är	så	kraftigt	
utbildad	antyder	att	den	varit	i	frekvent	användning	under	lång	tid,	en	användning	
som	upphört	senast	i	samband	med	byggandet	av	stenmuren	som	skar	av	vägen.	
Detta sker antagligen i början av 1800-talet. 

Vilken	funktion	hålvägen	har	haft	är	svår	att	svara	på	eftersom	den	förefaller	
betydligt	äldre	än	den	gård	som	legat	på	platsen.	Den	gamla	kustlandsvägen	går	
under	1600-talet	ett	par	hundra	meter	längre	söderut	att	döma	av	äldre	kartor.	
Hålvägen är att betrakta som fornlämning och bör förundersökas.

De mest påtagliga lämningarna på platsen utgjordes av stenmurar, djurfållor och 
en husgrund, lämningar som stratigrafiskt sett är yngre än hålvägen. Dessa läm-
ningar	hör	säkerligen	samman	med	den	gård	som	tidigare	låg	på	platsen,	men	som	
inte förefaller ha uppmärksammats i den tidigare utredningen. På häradskartan 
från	1916	ligger	en	gård	alldeles	söder	om	vägkorridoren	i	dalsänkan	mellan	de	
båda höjdryggarna. På kartan bestod gården av ett bostadshus samt två ekonomi-
byggnader i vinkel mot boningshuset. Infart till gården, som hette Kråketorp var 
från	söder.	Enligt	uppgift	från	hembygdsföreningen	revs	gården	på	1970-talet.	
Den	bebyggelselämning	som	kan	ses	vid	lokal	27,	med	en	kraftig	stensyll	delvis	
ingrävd i backens nedre kant, är enligt ett kartöverlägg av häradskartan sannolikt 
rester efter en av gårdens ekonomibyggnader som existerat under 1900-talet. 

Gården etableras sannolikt på platsen någon gång efter 1826. På en skifteskarta 
över Kråketorp från 1826 finns ingen bebyggelse på platsen, däremot ligger ett 
torp ca 150 meter söderut, på en plats som idag ligger söder om nuvarande E22. 
Av kartstudierna att döma bör stenmurarna och djurfållorna på platsen kopplas 
ihop med den gård som finns på häradskartan 1916 och som sannolikt tillkommit 
under	1800-talets	mitt.	En	nord-sydligt	löpande	stenmur	på	lokal	27	har	även	en-
ligt kartan 1826 fungerat som gräns mellan byarna Kråketorp och Mörrum. Enligt 
rådande antikvarisk praxis bör de yngre kulturlandskapslämningarna inom lokal 27 
inte betraktas som fornlämning. Däremot har det komplicerade stenmurslandska-
pet	inom	lokal	26/27	ett	stort	kulturhistoriskt	värde.	Eftersom	en	av	murarna	ut-
gör bygräns och en av murarna skär hålvägen, bör dessa båda dock förundersökas.

Åtgärdsförslag:

Hålvägen är fast fornlämning och bör förundersökas tillsammans med stenmuren 
som	skär	hålvägen,	samt	stenmuren	som	utgör	bygräns	på	lokal	27.	Övriga	läm-
ningar efter gården i form av bebyggelselämningar, stenmurar och hägnader bör 
karteras och dokumenteras i samband med att hålvägen förundersöks.
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Fig 3�. Lokal 2� på enskifteskarta över Kråketorp från 1�2�.

Fig 3�. Lokal 2� på häradskartan från 1�1�.
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Fig 3�. Hålvägen på lokal 
2�. Notera stenmuren som 

skärs av hålvägen. Foto 
från väster.

Fig 3�. Hålvägen på lokal 2�. 
Stenmuren i förgrunden skär 

hålvägen. Foto från öster.
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Fig 3�. Lokal 2� med föreslaget område för dokumentation/förundersökning.
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Fig �0. Stenmurarna på lokal 2�.
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E100023

Lokalen	E100023	var	i	den	tidigare	utredningen	utpekat	som	ett	bra	boplatsläge	
i en flack åkermark. Inom ramen för utredningen grävdes ett 76,5 meter långt 
sökschakt, schakt 55.
Sökschaktet placerades parallellt med äldre kustlandsvägens sträckning. Ett 0,30 
- 0,35 m tjockt matjordslager följdes av en undergrund bestående av silt, ställvis 
siltig lera. Inga antikvariskt intressanta observationer gjordes och endast uppen-
bart recenta fynd noterades vid schaktningen.

Åtgärdsförslag:	
Inga	ytterligare	antikvariska	insatser.

Fig �1. Björn Gedda dokumenterar djupschaktet vid Gallån.
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Djupschaktningen

På Gallåns östra sida i anslutning till lokal 25 grävdes ett cirka 33 meter långt och 
upp till 5,5 meter brett schakt, upp till fyra meter djupt. Det kunde konstateras 
att	det	fanns	stora	lager	med	sediment	i	vilka	bevaringen	av	organiska	rester	var	
god. Schaktet grävdes sluttande med två skopbredders djup ned till cirka fyra 
meters djup. Där schaktet blev djupare ökades bredden till fyra skopbredder med 
släntning av de översta metrarna på den östra sidan. Lagerföljden sträckte sig 
från senglaciala lager upp till Littorinatid och vidare med sötvattenslämningar 
och åsediment. I samband med kommande undersökningar av Vesan bör denna 
sekvens kunna bidra med information om den lokala och regionala vegetations- 
och landskapsutvecklingen. Ett överraskande fynd var mängden av grova grenar 
och stockar i övergången mellan den senglaciala varviga leran och det postglaciala 
ovanliggande lagret. Stockarna låg cirka 1 meter under nuvarande havsyta och bör 
vara cirka 11 000 år gamla. En av stockarna har översiktligt undersökts av Hans 
Linderson, Lunds universitet och visade sig vara en tall (se bilaga 5)

Resultatet av schaktningen vid lokal 14 var däremot helt otillfredställande då inga 
organiska sediment (e.g. gjyttja) påträffades. Ursprungligen var avsikten att gräva 
djupschaktet inom lokal E100017, men då denna del inte skulle ingå i utredningen 
fick djupschaktet flyttas till lokal E 100018. Här grävdes ett 4x1,5 meter stort 
schakt, schakt 170, (beläget inom schakt 167) totalt ca 1,5 meter djupt. Några 
organiska sediment påträffades dock inte. Bevaringsmöjligheterna för växtmakro-
fossil vid den schaktade sektionen är små och begränsade till förkolnat material. 
Förutsättningarna	för	pollenanalyser	är	små.

Av de lokaler som ingick i djupschaktningen förefaller lokalen vid Gallån ha stor 
potential i det fortsatta arbetet. Prover från lager i schaktväggen togs för att möj-
liggöra	analyser	i	senare	skeden	av	undersökningarna	(se	vidare	bilaga	4,	rapport	
Björn Gedda Arkeobotanik).
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Åtgärdsförslag - sammanfattning

Nedanstående tabell med karta (fig. 42) sammanfattar föreslagna fortsatta antikva-
riska	åtgärder.

Lokal   Föreslagen åtgärd

E100017	 	 Inga	vidare	åtgärder
14	 	 	 Förundersökning
E100018	 	 Förundersökning	inom	delar	av	lokalen
E100019	 	 Inga	vidare	åtgärder
15	 	 	 Förundersökning	inom	delar	av	lokalen
16	 	 	 Inga	vidare	åtgärder
E100020	 	 Förundersökning
17	 	 	 Inga	vidare	åtgärder
18	 	 	 Förundersökning/dokumentation	inom	delar	av	områder
19	 	 	 Förundersökning	inom	delar	av	området
20	 	 	 Inga	vidare	åtgärder
21	 	 	 Inga	vidare	åtgärder
21b	 	 	 Förundersökning
22	 	 	 Förundersökning
23	 	 	 Inga	vidare	åtgärder
24-24b		 	 Förundersökning
E100022	 	 Inga	vidare	åtgärder
25	 	 	 Inga	vidare	åtgärder
26	 	 	 Förundersökning/dokumentation
27	 	 	 Förundersökning/dokumentation
E100023	 	 Inga	vidare	åtgärder

Tabell 1. Sammanställning över föreslagna åtgärder på de berörda lokalerna.
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Fig �2. De lokaler där fortsatta antikvariska åtgärder i form av förundersökning eller dokumentation föreslås.
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Diskussion
Förhistoriska lämningar

Vid	den	arkeologiska	utredningen	påvisades	förhistoriska	lämningar	inom	ett	
flertal lokaler, 14, 15a, 15b, E100020, 19, 24, 26. Bortsett från hålvägen och ur-
negraven	utgörs	de	av	boplatsrelaterade	lämningar	som	anläggningar,	kulturlager,	
keramik och slagna stenmaterial. De boplatslämningar som framkom påträffades 
framför	allt	på	de	sandiga	partierna	längs	Vesans	strand,	i	den	södra	delen	av	om-
rådet. Mest komplexa lämningar förefaller finnas inom lokal 14 där både boplats-
lämningar och gravar förekommer. 
	
Den enda anläggningskategori som gick att bedöma i plan utgjordes av härdar. De 
resterande	anläggningarna	kunde	inte	typbestämmas	närmare.	Ett	undantag	utgörs	
av de stora nedgrävningar som noterades i kanten av det grustag som återfinns 
centralt inom lokal 14. På ett par lokaler noterades fyndförande kulturlager. Ser 
man till fyndfrekvensen i de olika kulturlager som framkommit skiljer den sig åt 
markant,	något	som	eventuellt	kan	speglas	olika	former	av	aktiviteter.	I	den	södra	
delen	av	område	14	noterades	även	en	förekomst	av	anläggningar	under	kulturla-
gret.	Fyndmaterialet	som	tillvaratagits	i	samband	med	utredningen	utgörs	av	både	
slaget stenmaterial och i några fall keramik. I de slagna stenmaterialen dominerar 
kristiantadsflintan kraftigt som råmaterial, men det finns även senonflinta och 
bergart representerat. I några av de sökschakt som drogs inom område 15 fram-
kom	antalsmässigt	relativt	stora	slagna	stenmaterial,	huvudsakligen	av	kristian-
stadsflinta. Bland fynden finns såväl fynd av färdiga redskap som produktionsav-
fall. Bland fynden märks en övrig retuscherad spets och ett ändfragment från en 
spånskrapa.	
	
Det är svårt att i detta skede ge de förhistoriska lämningarna en mer precis date-
ring. Keramiken i urnegraven är rabbig och bör dateras till yngre bronsålder. Ser 
man till de slagna stenmaterialen är det svårt att ge en mer precis datering än sten-
ålder. Ett undantag utgörs av de två närliggande lokalerna E100021 och 19, från 
vilka det förekommer ett slipat flintavslag vardera. De slipade ytorna är små och 
kommer ursprungligen från bred- eller smalsidor av slipade flintyxor eller mejslar. 
Avsaknaden av vinkelställda slipade ytor gör det omöjligt att avgöra från vilken 
redskapstyp avslagen ursprungligen kommer. Klart är dock att förekomsten av de 
slipade avslagen pekar mot en neolitisk datering. Kronologiskt verkar det finnas 
en	stor	spridning	bland	lämningarna.	Det	är	inte	osannolikt	att	boplatsytorna	kan	
innehålla	lämningar	från	såväl	sten-	som	bronsålder.	Förekomsten	av	bergarts-
avslag	från	område	14	skulle	kunna	indikera	att	det	förekommit	tillverkning	av	
spetsnackiga begartsyxor, vilket indikerar att åtminstone en del av lämningarna 
skall	ges	en	datering	till	neolitikum.

Bebyggelselämningar från historisk tid

På fyra platser hittades spår av bebyggelselämningar från historisk tid. Tre av dessa 
hade	inte	noterats	vid	tidigare	utredning.	Lämningarna	bestod	av	stengrunder	till	
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mindre hus med anslutande röjda ytor i två fall. Dessa lämningar, lokal 21b, 22, 
24b bör alla betraktas som fornlämning och föreslås bli föremål för förundersök-
ning.	När	det	gäller	bebyggelselämningen	på	lokal	27	är	den	från	sen	historisk	tid	
och bör dokumenteras i samband med dokumentationen av intilliggande stenmu-
rar.

Vilken	tidsperiod	husgrunderna	representerar	går	i	dagsläget	inte	att	svara	på.	
De finns varken med på några skifteskartor från 1800-talets början eller på hä-
radskartan	från	1916.	Vid	lokal	21b	samt	22	är	grunderna	väl	synliga	varför	de	
inte	förefaller	vara	av	så	hög	ålder,	kanske	ska	de	på	lokal	21b	förknippas	med	
stenhuggeriet	i	området.	Bebyggelselämningen	vid	område	24b	förefaller	däremot	
äldre, eftersom den röjda ytan med röjningsrösen skärs av en stenmur tillkommen 
vid enskiftet. Odlingen och bebyggelsen på platsen bör därmed vara äldre, något 
som också understryks av frånvaron av hus på storskifteskartan från 1777. 

Stenbrott

Bland	de	mest	påtagliga	lämningarna	från	historisk	tid	längs	med	vägkorridoren	
var	de	många	stenbrotten.	Stenindustrin	i	Blekinge	blommade	upp	under	andra	
halvan av 1800-talet och levde kvar fram till mitten av 1900-talet. År 1890 fanns 
1800	stenhuggare	i	Blekinge,	vilka	kring	år	1900	var	sysselsatta	i	tretton	olika	sten-

Fig �3. Lämningar efter stenbrott längsväglinjen.
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huggeribolag med att tillverka gat-, sträck- och blocksten. Vid den här tiden fanns 
1369 stenbrott i Blekinge. De flesta stenbrotten låg i kustbandet och producerade 
gatsten för export, framför allt till Tyskland. Verksamheten kan delas in i två olika 
typer.	Det	ena	är	den	mer	omfattande	storskaliga	verksamhet	som	bedrevs	vid	
större stenbrott, exempelvis på Tjurkö och Sternö. Den andra typen handlade om 
en	mer	småskalig	verksamhet	som	bedrevs	vid	mindre	brott,	där	huvudkällan	för	
stenhuggarna var större stenblock, sk ”suggor”. Den här typen av stenhuggeri 
bedrevs mer tillfälligt och över stora områden. Kontrakt skrevs mellan markägare 
och stenhuggeribolag som reglerade den verksamhet som bolagets stenhuggare 
bedrev (Lidström 1938, Björegren & Svensson 2007).

I trakten av Karlshamn och Mörrum-Pukavik var AK Fernströms Granitindustrier 
ett	av	de	ledande	bolagen	som	köpte	upp	många	av	konkurrenternas	stenbrott.	I	
Blekingearkivet i Hoby finns kontrakt mellan bolaget och ett flertal markägare. De 
äldsta kontrakten upprättades på 1890-talet och förlängdes fram till andra världs-
krigets	utbrott.	Ofta	upplöstes	avtalen	med	markägarna	om	arrende	i	mitten	av	
1930-talet med hänvisning till de ”dåliga stentiderna”.

Inom vägkorridoren finns ett stort antal lämningar efter småskalig stenindu-
stri som sannolikt huvudsakligen ska dateras till perioden cirka 1890-1940. 
Lämningarna bestå av större eller mindre mängder av sk. ”skrotsten”, restpro-
dukter från huggningen. Skrotstenshögarna ligger i anslutning till de block som 
huggits.	Ofta	förefaller	huggningen	ha	omfattat	suggor,	men	i	vissa	fall	har	man	
även huggit på platser där urberget går i dagen. På många platser ser man spår 
av	huggning	på	kvarliggande	stenar.	Ibland	kan	man	ana	att	skravelstenen	lig-
ger	i	formationer	som	bildar	husgrundsliknande	former.	Troligen	är	detta	platser	
för stenhuggarnas skjul. Eftersom det ofta även fanns smedjor vid brotten är det 
tänkbart att det åtminstone vid de större brottområdena kan finnas smedjor.

Spår efter stenhuggning hittas regelmässigt i skogarna runt Pukavik och 
Björkenäs. Från den tidigare utredningen var det känt att stenbrott fanns inom 
lokalerna 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 26. Fältinventeringen visade dock att mindre 
spår av stenbrytning finns på flera platser även mellan dessa lokaler. De mest om-
fattande lämningarna efter stenbrott finns inom lokal 18, både norr och söder om 
gamla vägen mellan Pukavik och Jämshög över Kylinge. Brotten omges av skrot-
sten och är väl synliga och pedagogiska.

Att stenbrytningen varit av stor betydelse för människornas försörjning i trakten 
under sent 1800-tal och början av 1900-talet står helt klart. Spåren efter stenhug-
geri är otaliga i skogarna. Många gånger är dock brotten ensamliggande och i en 
del fal kanske bara resultat av att stenhuggarna prövat stenen och letat efter lämp-
lig	sten	att	bryta.	Ur	antikvarisk	synvinkel	uppfyller	lämningarna	efter	stenhug-
geriet	de	formella	kriterierna	för	att	betraktas	som	fornlämning.	De	är	lämningar	
efter mänskliga handlingar från äldre tid och varaktigt övergivna. Antikvarisk 
praxis är dock restriktiv med att behandla dessa lämningar som fornlämningar.
Vid bedömningen av fortsatta åtgärder rörande stenbrotten bör följande aspekter 
beaktas.	
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•		Lämningarna	är	talrika	vilket	visar	på	industrins	betydelse
•   Det stora antalet lämningar gör de i sig mindre skyddsvärda (det finns andra 

kvar	i	området)	
•   Det finns dock ett stort intresse i bygden för dessa lämningar, uttryckt via hem-

bygdsföreningen	som	planerat	en	dokumentation	av	stenhuggeriet.
•		Dokumentation	av	småskalig	stenbrytning	saknas	till	stor	del	i	Blekinge
•			Om	stenbrotten	betraktas	som	skyddsvärda	lämningar,	bör	ett	urval	av	dessa	

dokumenteras

Den samlade bedömningen blir därför att lämningarna självfallet är kulturhisto-
riskt värdefulla och kan betraktas som fornlämningar. Dock bör enbart ett urval 
av	dem	dokumenteras	vidare	inom	ramen	för	det	fortsatta	arbetet.	Förslagsvis	kan	
stenbrotten på lokal 18 A-C väljas. Här är spåren efter brytning komplexa och det 
finns även arkivhandlingar som kan belysa stenhuggeriet. Fortsatta insatser bör 
förslagsvis omfatta en översiktlig kartering och beskrivning av lämningarna, dels 
avseende deras utseende, dels avseende spår efter huggningsteknik. Där skjul kan 
identifieras kan en mindre provgrävning genomföras. Områdena kan även avsö-
kas	med	metalldetektor	i	syfte	att	hitta	verktyg.	En	grunddokumentation	av	det	
här	slaget	kan	komplettera	den	bild	som	arkivhandlingarna	ger.	Dessa	omfattar	
huvudsakligen avtal mellan markägarna och bolagen, medan stenhuggarna som 
gjorde jobbet inte är närvarande i dessa handlingar. Här har arkeologin möjligheter 
att	bidra	med	ett	annat	perspektiv	på	stenbrytningen	i	trakten.	Arbetet	bör	utföras	
i samarbete med lokala intressenter, framför allt hembygdsföreningen, och ha en 
stark	publik	inriktning.	

Stenmurar

Ett stort antal stenmurar finns längs med vägkorridoren, från lokal 14 i söder till 
lokal 27 i norr. Generellt sett börjar den traditionella typen av stenmurar att byg-
gas	i	samband	med	skiftena	under	1800-talet.	Stenmurar	läggs	i	gränser,	inte	minst	
på inägomarken och många gånger omges även inägomarken med en mur. Ofta 
hittas	även	stenmurar	på	utmarken	där	de	framför	allt	ligger	i	fastighetsgränser.	
Murarna hjälpte till att hålla betande djur på rätt ställe och hålla dem utanför odlad 
mark.

Stenmurar finns i nästan varje fastighetsgräns, både i åkermark och i skogsmark. 
En jämförelse mellan stenmurarna och gränser på skifteskartor från 1800-talets 
första	hälft	gör	att	man	kan	anta	att	stenmurarna	i	området	huvudsakligen	tillkom-
mit under perioden ca 1800-1870. Eftersom de fortfarande idag ligger i fastig-
hetsgränser är de inte att betrakta som varaktigt övergivna och följaktligen inte 
heller	fast	fornlämning.	Någon	vidare	generell	dokumentation	av	stenmurarna	kan	
därför	inte	sägas	vara	nödvändig.	Däremot	föreslås	ett	urval	av	stenmurarna	doku-
menteras i samband med förundersökningar av lokaler med komplexa lämningar 
från skilda tidshorisonter. Om stenbrotten vid lokal 18C dokumenteras bör även 
kringgående	stenmurar	dokumenteras.	I	samband	med	kommande	förundersök-
ning	av	lokal	26/27	bör	även	där	stenmurarna	dokumenteras.	

Tre stenmurar bör dock bli föremål för mer omfattande åtgärder. Det gäller två 
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murar som gräns mellan byar (lokal 27) och mellan socknar och härader (lokal 
18D),	samt	den	stenmur	som	går	tvärs	över	hålvägen	på	lokal	26.	Frågan	om	mak-
tens territorialisering och därmed sammanhängande gränsläggningar är omtvistad 
inom arkeologisk och historisk forskning (se Hansson 2007). Här finns nu möjlig-
heten att se om det med hjälp av arkeologiska metoder går att datera ovannämnda 
gränser, vilket skulle kunna bidra med ny kunskap i frågan. Genom de stratigrafis-
ka	förhållandet	bör	även	stenmuren	som	skär	hålvägen	på	lokal	26	dokumenteras	
och undersökas i samband med förundersökningen av hålvägen.

Utvärdering

Syftet	med	utredningen	var	att	utreda	förekomst	av	fast	fornlämning	inom	den	
planerade vägkorridoren för ny E22 på sträckan väg 529 till Stensnäs. Det genom-
förda arbetet har visat att det på fjorton platser inom vägkorridoren finns forn-
lämningar	eller	andra	kulturhistoriska	lämningar	där	fortsatta	antikvariska	åtgärder	
bedöms	vara	nödvändiga.	

Inom ramen för utredningen grävdes 4300 meter löpschakt och den totala schak-
tade ytan uppgick till ca 8500 m2. Detta motsvarar ungefär 5 % av den totala ytan 
inom	de	utpekade	utredningslokalerna.	I	undersökningsplanen	angavs	att	4600	
meter löpschakt skulle grävas med en total yta av 9000 m2. Att den verkligt grävda 
ytan	blev	något	mindre	kan	dels	förklaras	med	att	en	yta	inom	lokal	15	inte	var	
tillgänglig för schaktning, dels att det på stora partier framför allt inom lokal 14 
och 15 framkom tydliga fornlämningar varför det inte var motiverat att i utred-
ningsskedet gräva ytterligare sökschakt på dessa platser.

Utredningens huvudsakliga syfte kan därmed sägas vara uppfyllt och genomfört 
enligt	den	inlämnade	undersökningsplanen.	

En	avvikelse	från	plan	kan	noteras.	I	undersökningsplanen	angavs	att	all	digital	
dokumentation skulle ske i Intrasis. På grund av kompabilitetsproblem med den 
inhyrda GPRS:en fungerade inte överföringen till Intrasis. Därför har de digitala 
mätningarna med GPRS direkt förts över till Arc Gis för analys. Dessa filer ligger 
därmed inte sparade i Intrasisprojektet, som omfattar de filer som mättes med 
totalstation. Detta är en teknikalitet som dock inte påverkar dokumentationens 
kvalitet	eller	användbarhet.
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Bilagor	
Bilaga 1. Schaktplaner
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E100019

Schakt nr 58
Topografiskt
läge

Flack, lätt sö-sluttande betesmark, tidigare åker 

Längd (m) 28
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25-0,4 m tjockt lager med matjord, tjockare i NV 
Undergrund Gråbeige siltig sand med stenar 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 59
Topografiskt
läge

Flack. Lätt sö-sluttande betesmark, tidigare åker 

Längd (m) 54
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25 m tjockt med matjord 
Undergrund Sandig, något grusig silt 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Lokal 14 samt E100018 

Schakt nr 99
Topografiskt
läge

Svag sydsluttning. Åkermark 

Längd (m) 19,5
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m. I de södra delarna ett mörkt och sotigt 

kulturlager 
Undergrund Grovsand/grus, i norra  med inslag av sten 
Anläggningar 102
Fynd F101
Övrigt

Schakt nr 103
Topografiskt
läge

Svag sydsluttning. Åkermark 

Längd (m) 20,5
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m ovan ett mörkt och sotigt kulturlager 
Undergrund Sand
Anläggningar
Fynd F104
Övrigt

Bilaga 2. Scahktbeskrivningar
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Schakt nr 106
Topografiskt
läge

Svag sydsluttning. Åkermark 

Längd (m) 45
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m ovan ett mörkt och sotigt kulturlager 
Undergrund Sand/grus
Anläggningar 109
Fynd F107
Övrigt

Schakt nr 110
Topografiskt
läge

Sydsluttning. Åkermark 

Längd (m) 108
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund I norr morän, i söder lera/mjäla 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 111
Topografiskt
läge

Sydsluttning. Åkermark 

Längd (m) 54
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Mjäla med grusinblandning 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 112
Topografiskt
läge

Svag nordvästsluttning. Åkermark 

Längd (m) 29,5
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Lera/mjäla 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 113
Topografiskt
läge

Västsluttning. Åkermark 

Längd (m) 117
Bredd (m) 1,5
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Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Lera/mjäla 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 114
Topografiskt
läge

Västsluttning. Åkermark 

Längd (m) 40
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Lera/mjäla 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 115
Topografiskt
läge

Västsluttning. Åkermark 

Längd (m) 10
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,30 m 
Undergrund Mo
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 116
Topografiskt
läge

Svag sydsluttning. Kalhygge 

Längd (m) 7
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,10-0,15 m 
Undergrund Sand och grus, med inslag av större stenar 
Anläggningar 1 härd, 163 
Fynd F164
Övrigt

Schakt nr 117
Topografiskt
läge

Krönläge. Kalhygge 

Längd (m) 5
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,10-0,30 m, svårbedömt Marken kraftigt stenbunden 
Undergrund Morän
Anläggningar
Fynd
Övrigt
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Schakt nr 118
Topografiskt
läge

Norrsluttning som övergår i plan mark. Kalhygge 

Längd (m) 65
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,35 m 
Undergrund I norr lera/mjäla, inslag av gruslinser. I söder kraftigt stenbundet 
Anläggningar
Fynd F119, 120, 121 
Övrigt

Schakt nr 162
Topografiskt
läge

Krönläge. Kalhygge 

Längd (m) 16
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,15-0,20 m 
Undergrund Stenbunden morän 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 166
Topografiskt
läge

Västsluttning. Åkermark 

Längd (m) 23
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 m 
Undergrund Morän
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 167
Topografiskt
läge

Flack åkermark, sluttande åt väster 

Längd (m) 115
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Brungul sand 
Anläggningar Sotfärgningar i schaktets NO del, A 168 härd 
Fynd F169, 172, 175 
Övrigt Djupschakt 170 grävt i schaktets SV del, påvisade lera på 1,45 m djup 

Schakt nr 170
Topografiskt
läge

Flack åkermark, sluttande åt väster. 

Längd (m) 4
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Bredd (m) 1,5
Lager Matjord 0,3 m tjockt ovan ljus sand, ljusbrun sand, blå lerig sand och blå 

lera ca 1,15 m under markytan 
Undergrund Blå lera 
Anläggningar
Fynd
Övrigt Djupschakt inom schakt 167 

Schakt nr 176
Topografiskt
läge

Västsluttning. Åkermark 

Längd (m) 11
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 m 
Undergrund Morän
Anläggningar
Fynd F177
Övrigt

Schakt nr 178
Topografiskt
läge

Platåläge. Kalhygge 

Längd (m) 17,5
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,10 – 0,15 m 
Undergrund Grus med inslag av sten 
Anläggningar 1 härd, 1 mörkfärgning, 179, 180 
Fynd F181, 182 
Övrigt

Schakt nr 313
Topografiskt
läge

Plan mark. Skogsmark 

Längd (m) 10
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,10-0,15 m 
Undergrund Sand med mindre grusinslag 
Anläggningar 319
Fynd F328
Övrigt

Schakt nr 329
Topografiskt
läge

Plan mark. Skogsmark 

Längd (m) 4
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,10-0,15 m 
Undergrund Sand med mindre grusinslag 
Anläggningar 344
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Fynd F343
Övrigt

Schakt nr 357
Topografiskt
läge

Platåläge ovanför västsluttning. Skogsmark 

Längd (m) 13
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,10-0,15 m 
Undergrund Sand med mindre grusinslag 
Anläggningar 1 urnegrav, 2 mörkfärgningar, 366, 376, 389 
Fynd F374, 375 
Övrigt

Schakt nr 611
Topografiskt
läge

Plan mark ovanför västsluttning. Öppet gräsbeväxt. 

Längd (m) 31
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Sand
Anläggningar 1 härd 
Fynd Slagen flinta 
Övrigt Anläggningen ej inmätt 

Schakt nr 612
Topografiskt
läge

Plan mark ovanför västsluttning. Öppet gräsbeväxt 

Längd (m) 12,5
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Sand
Anläggningar 2 mörkfärgningar 
Fynd Slagen flinta 
Övrigt Anläggningarna ej inmätta 

Lokal 15 

Schakt nr 122
Topografiskt
läge

Platåläge, västsluttning av åkermark 

Längd (m) 40,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25-0,30 m tjockt matjordslager 
Undergrund Stenig/grusig sand 
Anläggningar Rester efter sotiga, lätt humösa kulturlager och anläggningar, sönderplöjda, i 

schaktets mellersta och östra del. 
Fynd F124-128
Övrigt Kraftigt plöjt 

123
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Schakt nr 129
Topografiskt
läge

Platåläge och västsluttning av åkermark 

Längd (m) 56
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25-0,30 m tjockt matjordslager 
Undergrund Stenbemängd sand 
Anläggningar -
Fynd F130-133
Övrigt Kraftigt plöjt 

Schakt nr 134
Topografiskt
läge

Platåläge och västsluttning av åkermark 

Längd (m) 38
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gul till ljusbrun sand 
Anläggningar -
Fynd F135
Övrigt Kraftigt plöjt 

Schakt nr 137
Topografiskt
läge

Platåläge och västsluttning inom åkermark 

Längd (m) 46,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30 meter tjockt matjordslager 
Undergrund Brun till gulgrå lätt siltig sand 
Anläggningar Vaga anläggningsspår i krönlägets övergång mot sluttningen 
Fynd F138
Övrigt Kraftigt plöjt 

Schakt nr 146
Topografiskt
läge

Västsluttning av åkermark 

Längd (m) 36,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordslager, i den östra delen lätt sotigt, brunt 

kulturlager på 0,25-0,30 m djup. 
Undergrund Gul till gulbrun sand 
Anläggningar
Fynd F148-152
Övrigt

Schakt nr 153
Topografiskt
läge

Lätt kuperas lövblandskog, mindre höjd öster om sänka, bitvis sten- och 
blockbemängd terräng 

,	143,	144

147
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Längd (m) 116
Bredd (m) 1,5
Lager Upp till o,25 m tjockt med förna, mylla och mineraljord 
Undergrund Skiftande från brungul sand med ställvisa inslag av lera 
Anläggningar -
Fynd 154
Övrigt

Schakt nr 155
Topografiskt
läge

Platåläge i lövblandskog, igenväxande hygge 

Längd (m) 33
Bredd (m) 1,5
Lager 0,10-0,25 m tjockt med förna, mylla och mineraljord 
Undergrund Stenig morän, ställvis med inslag av lera 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 409
Topografiskt
läge

Plan mark. Skogsmark 

Längd (m) 44
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund I norr av grusiga sediment, i söder lera med gruslinser 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 425
Topografiskt
läge

Plan mark. Skogsmark 

Längd (m) 16
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Lera/mjäla med gruslinser 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 431
Topografiskt
läge

I norr sydsluttning därefter i det närmast planmark. Skogsmark 

Längd (m) 39
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund I norr morän, i söder lera med gruslinser 
Anläggningar 1 härd, 451 
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Fynd F460
Övrigt

Schakt nr 461
Topografiskt
läge

I det närmaste plan mark, mycket svag sydsluttning. Skogsmark 

Längd (m) 21
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Lera med gruslinser 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 474
Topografiskt
läge

Krönläge på svag åsbildning i nord-sydlig sträckning. Mycket svag 
sydsluttning. Skogsmark 

Längd (m) 35
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Morän med ställvis mer sandiga sediment 
Anläggningar 487, 492 
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 497
Topografiskt
läge

Plan mark. Skogsmark 

Längd (m) 8,5
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Lera/mjäla 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 501
Topografiskt
läge

Plan mark. Skogsmark 

Längd (m) 21
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Lera/mjäla 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 511
Topografiskt Plan mark. Skogsmark 
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läge
Längd (m) 19
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Lera/mjäla 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 517
Topografiskt
läge

Plan mark. Skogsmark 

Längd (m) 28
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund Lera/mjäla 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 527
Topografiskt
läge

I norr sydsluttning i söder flack mark. Skogsmark 

Längd (m) 10
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,25 m 
Undergrund I norr morän, i söder mjäla/lera 
Anläggningar -
Fynd F533
Övrigt

Lokal 16 samt E100020 

Schakt nr 1
Topografiskt
läge

Svag västsluttning ned mot fuktigare mark, åkermark 

Längd (m) 64
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordlager, i övergången mot undergrunden ställvis ett 

mörkt torvigt lager 
Undergrund Sand
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 2
Topografiskt
läge

Svag västsluttning ned mot fuktigare mark, åkermark 

Längd (m) 38,5
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Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordlager, i övergången mot undergrunden ställvis ett 

mörkt torvigt lager 
Undergrund Sand
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 4
Topografiskt
läge

I söder svag nordsluttning ner i lägre parti, därefter kraftig sydsluttning av 
krönläge, Åkermark 

Längd (m) 143
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,30 m, som tjockast i de lägre partiet (koluvier) och 

som tunnast på krönläget. Alven av sand/mjäla inom de lägre partierna, 
morän i de högre. I de norra delarna av schaktet partier av rödjord och 
järnkonkretioner

Undergrund Sand/mjäla i lägre partier, morän i högre partier. I norra delarna rödjord och 
järnkonkretioner

Anläggningar -
Fynd Enstaka fynd av slagen flinta i matjorden 
Övrigt koluvier

Schakt nr 9
Topografiskt
läge

I söder krönläge därefter markant norrsluttning. Åkermark 

Längd (m) 127
Bredd (m) 1,5
Lager
Undergrund Morän på krönläge, övergår i norr i sand, därefter lera/mjäla 
Anläggningar -
Fynd F10, 11, 12 
Övrigt

Schakt nr 17
Topografiskt
läge

Norrsluttning, nivån sänker sig ner mot en svacka. Åkermark 

Längd (m) 100
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,35 m, som tjockast i svackan. Mellan matjorden 

och alven ställvis ett torvigt sumplager 
Undergrund I söder morän, i norr mjäla 
Anläggningar -
Fynd F18
Övrigt

Schakt nr 20
Topografiskt
läge

I söder flack mark passerar över en mindre förhöjning därefter upp för 
kraftig sydsluttning upp på krönläge. Åkermark 
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Längd (m) 143
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,35 cm, som tunnast på krönläget. Spår efter större 

stenlyft.
Undergrund Sand/mjäla i lägre partier, morän i högre partier 
Anläggningar -
Fynd F22, enstaka fynd av slagen flinta i matjorden 
Övrigt

Schakt nr 24
Topografiskt
läge

Mindre platå i norrsluttning. Åkermark 

Längd (m) 18
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 m.  
Undergrund Silt i norr, morän i söder 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 25
Topografiskt
läge

Svag sydsluttning. Åkermark 

Längd (m) 40
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 cm.  
Undergrund I norr grus/grovmo ställvis med fläckar av mjäla. I söder mjäla/lera 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 26
Topografiskt
läge

Mycket svag norrsluttning. Åkermark 

Längd (m) 38
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25 m. Centralt i schaktet en ca 120 cm djup grop. I 

gropen framkom varvig lera. 
Undergrund Mjäla/lera
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 27
Topografiskt
läge

Mycket svag norrsluttning. Åkermark 

Längd (m) 49
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25 cm.
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Undergrund Mjäla/lera
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 28
Topografiskt
läge

Mycket svag norrsluttning. Åkermark 

Längd (m) 70
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 m 
Undergrund Sand
Anläggningar -
Fynd 1 st slagen flinta i matjorden 
Övrigt

Schakt nr 29
Topografiskt
läge

Mycket svag förhöjning. Åkermark 

Längd (m) 74
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 m 
Undergrund Sand
Anläggningar -
Fynd 1 st slagen flinta i matjorden 
Övrigt

Schakt nr 40
Topografiskt
läge

Mycket svag förhöjning. Åkermark 

Längd (m) 75
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 m  
Undergrund I norr torvblandat gruslager, mot söder mjäla, därefter grus och sand, ställvis 

torviga 
Anläggningar -
Fynd Enstaka slagna flintor i matjorden 
Övrigt

Schakt nr 42
Topografiskt
läge

Mycket svag förhöjning. Åkermark 

Längd (m) 62,5
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,30 m 
Undergrund Grov sand/grus, i den norra delen torvblandat. I det torviga lagret finns även 

ett inslag av träkol vilket inte bedöms som antropogent. Gruslagret är 
ställvis ler/mjälblandat 

Anläggningar -
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Fynd -
Övrigt

Schakt nr 44
Topografiskt
läge

Svag östsluttning. Åkermark 

Längd (m) 91
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 m 
Undergrund Morän med stort inslag av silt. Stora stenlyft i de östra delarna 
Anläggningar -
Fynd F45
Övrigt

Schakt nr 48
Topografiskt
läge

Krönläge, avslutas i väster med en västsluttning. Åkermark 

Längd (m) 177
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,35 m 
Undergrund I öster finmo, i väster grus och grovsand. Flera stora stenlyft 
Anläggningar 3 härdar, 46, 47, 615 
Fynd F49, 50 
Övrigt

Schakt nr 51
Topografiskt
läge

Västsluttning. Åkermark 

Längd (m) 31
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,20-0,35 m. 
Undergrund I öster morän, i väst grusblandad sand 
Anläggningar 1 härd,
Fynd -
Övrigt

Lokal 17 

Schakt nr 52
Topografiskt
läge

Svag sydsluttning. Åkermark 

Längd (m) 120
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 m.  
Undergrund Leriga och siltiga sediment, i söder med grusinslag 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt
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Schakt nr 53
Topografiskt
läge

Svag sydsluttning. Åkermark 

Längd (m) 63
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 0,25-0,30 cm.  
Undergrund Leriga och siltiga sediment, i söder med grusinslag. 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 54
Topografiskt
läge

Svag sydsluttning. Åkermark 

Längd (m) 66,5
Bredd (m) 1,5
Lager Matjordstjocklek 25-30 cm.
Undergrund Lera och silt, i söder med grusinslag. Djupare grop i norr med varvig lera. 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 608
Topografiskt
läge

Platåläge av sydsluttning 

Längd (m) 18
Bredd (m) 1,5
Lager 0,10-0,15 m tjockt med förna och mineraljord 
Undergrund Stenig morän 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 609
Topografiskt
läge

Platåläge av sydsluttning 

Längd (m) 14
Bredd (m) 1,5
Lager 0,10 m tjockt med förna och mineraljord 
Undergrund Siltig morän 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Lokal 18 

Schakt nr 31
Topografiskt
läge

Höjdrygg i skogsmark, hygge 
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Längd (m) 30
Bredd (m) 1,5
Lager 0,1-0,2 m tjockt med förna och mineraljord 
Undergrund Stenig morän 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 32
Topografiskt
läge

Höjdrygg i skogsmark, hygge 

Längd (m) 6
Bredd (m) 1,5
Lager 0,1-0,2 m tjockt med förna och mineraljord 
Undergrund Stenig morän 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 33
Topografiskt
läge

Höjdrygg i skogsmark, hygge 

Längd (m) 56
Bredd (m) 1,5
Lager 0,1-0,15 m tjockt med förna och mineraljord 
Undergrund Stenig morän 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 600
Topografiskt
läge

Flack platå i skogsmark 

Längd (m) 21
Bredd (m) 1,5
Lager 0,1-0,15 m tjockt med förna och mineraljord 
Undergrund Stenig morän 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Schakt nr 601
Topografiskt
läge

Flack platå i skogsmark 

Längd (m) 23
Bredd (m) 1,5
Lager 0,1 m med förna och mineraljord 
Undergrund Stenig morän 
Anläggningar -
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Fynd -
Övrigt

Schakt nr 602
Topografiskt
läge

Flack platå i skogsmark, svagt sluttande mot öster 

Längd (m) 19
Bredd (m) 1,5
Lager 0,1-0,15 m tjockt med förna och mineraljord 
Undergrund Stenig morän 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt

Lokal 19 samt E100021 

Schakt nr 60
Topografiskt
läge

Åkermark, svagt sluttande åt SV 

Längd (m) 144
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25-0,35 m tjockt med matjord 
Undergrund Gulbrun siltig lera i SV, i NO silt och sand 
Anläggningar
Fynd Lösfynd av slagen flinta i matjorden 
Övrigt Undergrund av sand på mindre förhöjning, här observerades enstaka diffusa 

sotfärgningar, ev sönderplöjda anläggningar 

Schakt nr 61
Topografiskt
läge

Åkermark, svagt sluttande åt SV 

Längd (m) 100
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Brungrå sand, i SV silt med inslag av lera 
Anläggningar
Fynd Fåtal lösfynd av slagen flinta i matjorden 
Övrigt

Schakt nr 62
Topografiskt
läge

Flack åkermark 

Längd (m) 5,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25 m tjockt matjordslager 
Undergrund Brungrå lera 
Anläggningar
Fynd
Övrigt
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Schakt nr 63
Topografiskt
läge

Flack åkermark 

Längd (m) 5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25 m tjockt matjordslager 
Undergrund Brungrå lera 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 64
Topografiskt
läge

Flack åkermark 

Längd (m) 5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25 m tjockt matjordslager 
Undergrund Brungrå lera 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 66
Topografiskt
läge

Åkermark, svagt sluttande åt SV 

Längd (m) 86
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gulgrå silt, ställvisa inslag av lera, sand i den högre NO-delen 
Anläggningar Härd, sotfläckar i NO delen 
Fynd F67,69  
Övrigt

Schakt nr 73
Topografiskt
läge

Flack åkermark 

Längd (m) 62,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Brungrå silt, järnutfällningar 
Anläggningar
Fynd
Övrigt Recenta nedgrävningar 

Schakt nr 74
Topografiskt
läge

Flack åkermark 

Längd (m) 49

68
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Bredd (m) 1,5
Lager 0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Grågul silt, järnutfällningar 
Anläggningar
Fynd
Övrigt Endast recenta nedgrävningsspår 

Schakt nr 75
Topografiskt
läge

Åkermark 

Längd (m) 56
Bredd (m) 1,5
Lager 0,35 m tjockt matjordlager 
Undergrund Brungul sand/ silt 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 76
Topografiskt
läge

Åkermark, svagt sluttande åt SV 

Längd (m) 9
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gul sand 
Anläggningar Kulturlagerrest
Fynd F77,78
Övrigt

Schakt nr 91
Topografiskt
läge

Åkermark, svagt sluttande åt SV 

Längd (m) 41
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25-0,30 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gråbrun sand 
Anläggningar Sotiga anläggningar i schaktets östra del 
Fynd F93, 96 
Övrigt Ställvis spår av kulturlagerhorisont i schaktets botten 

Schakt nr 185
Topografiskt
läge

Åkermark, svagt sluttande åt SV 

Längd (m) 7
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gulbrun sand 
Anläggningar

92, 94, 95, 97
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Fynd
Övrigt

Schakt nr 186
Topografiskt
läge

Åkermark 

Längd (m) 34
Bredd (m) 1,5
Lager 0,3 m tjockt matjordslager 
Undergrund Brungul lera, mot NO grågul silt 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 187
Topografiskt
läge

Impedimentsmark 

Längd (m) 6
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gulbrun siltig sand 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 188
Topografiskt
läge

Åker/impedimentsmark 

Längd (m) 17
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25-0,35 m tjockt delvis stenbemängt matjordslager 
Undergrund Gulgrå, siltig lera, gulbrun siltig sand inom impedimentet 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 189
Topografiskt
läge

Åkermark 

Längd (m) 41
Bredd (m) 1,5
Lager 0,3-0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gråbrun/delvis varvig lera, i NO silt 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 191
Topografiskt Åkermark 
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läge
Längd (m) 21
Bredd (m) 1,5
Lager 0,3 m tjockt matjordlager 
Undergrund Silt, brungul lera 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 192
Topografiskt
läge

Åkermark 

Längd (m) 13
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gråbrun, delvis varvig lera 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 194
Topografiskt
läge

Åkermark 

Längd (m) 21,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,3 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gråbrun, delvis varvig lera 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 195
Topografiskt
läge

Åkermark, idag gräsbevuxen 

Längd (m) 17,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,25-0,30 m tjockt matjordslager 
Undergrund Siltig sand, gråbrun/brun 
Anläggningar Kulturlager
Fynd F616
Övrigt En sotig lager/anläggningsnivå inom hela schaktet.  

E 100022 

Schakt nr 35
Topografiskt
läge

Beteshage, platå ovan Gallån, boplatsläge 

Längd (m) 68
Bredd (m) 1,5

196
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Lager 0,1-0,2 m matjord 
Undergrund Moränlera
Anläggningar Sönderplöjda sotfläckar, 1 härd 
Fynd Flintavfall
Övrigt Hårt plöjd, plogfåror i undergrunden. Leran mycket svårgrävd 

Lokal 24 

Schakt nr 283
Topografiskt
läge

Baksida av platåläge ovan Gallån 

Längd (m) 28
Bredd (m) 1,5
Lager 0,05-0,1 m tjockt med förna/mineraljord 
Undergrund Stenig morän 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

Schakt nr 295
Topografiskt
läge

Platåläge mot öster ovan Gallån 

Längd (m) 10
Bredd (m) 1,5
Lager 0,1-0,2 m tjockt med förna, mylla och mineraljord 
Undergrund Grusig morän 
Anläggningar Härd, 0,8x0,7 m stor 
Fynd -
Övrigt

Lokal 25 

Schakt nr 603
Topografiskt
läge

Flack skogbevuxen västsluttning mot Gallån 

Längd (m) 25
Bredd (m) 1,5
Lager 0,2-0,25 m tjockt med förna, mylla och mineraljord 
Undergrund Siltig/lerig morän 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt -

Schakt nr 604
Topografiskt
läge

Flack skogbevuxen västsluttning mot Gallån 

Längd (m) 6,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,1-0,25 m tjockt med förna, mylla och mineraljord 

303
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Undergrund Lerig silt 
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt -

Schakt nr 605
Topografiskt
läge

Platåläge ovan Gallån, skogbevuxen 

Längd (m) 18
Bredd (m) 1,5
Lager 0,15-0,2 m tjockt med förna, mylla och mineraljord 
Undergrund Silt
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt -

Schakt nr 606
Topografiskt
läge

Platåläge ovan Gallån, skogbevuxen 

Längd (m) 10
Bredd (m) 1,5
Lager 0,2-0,3 m tjockt med förna, mylla och mineraljord 
Undergrund Silt
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt -

Schakt nr 607
Topografiskt
läge

Flack västsluttning mot Gallån 

Längd (m) 18
Bredd (m) 1,5
Lager 0,2-0,35 m tjockt med förna, mylla och mineraljord 
Undergrund Silt/lera
Anläggningar -
Fynd -
Övrigt -

Lokal 26/27 

Schakt nr 56
Topografiskt
läge

Flack dalsänka mellan höjdryggar, åkermark 

Längd (m) 28
Bredd (m) 1,5
Lager 0,3 m tjockt matjordslager 
Undergrund Gulbrun lera 
Anläggningar
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Fynd
Övrigt

Schakt nr 57
Topografiskt
läge

Flack dalsänka mellan höjdryggar, åkermark 

Längd (m) 15
Bredd (m) 1,5
Lager 0,3 m tjockt med matjord 
Undergrund Gulgrå lera 
Anläggningar
Fynd Mycket recenta fynd i matjorden, fönsterglas, tegelkross 
Övrigt

Schakt nr 264
Topografiskt
läge

Platåläge på höjdrygg, lövskogsbevuxen 

Längd (m) 19,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,2 m tjockt med förna, mylla, mineraljord 
Undergrund Grusig morän med inslag av större stenar 
Anläggningar
Fynd
Övrigt

E100023

Schakt nr 55
Topografiskt
läge

Flack åkermark 

Längd (m) 76,5
Bredd (m) 1,5
Lager 0,30-0,35 m tjockt matjordslager 
Undergrund Grågul/grå silt, ställvis siltig lera 
Anläggningar
Fynd
Övrigt
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Bilaga 3. Fyndlista

Fnr Schakt Lager Anl Antal Material Redskap Datering

10 9 2 Kristianstadsflinta 

11 9 3 Kristianstadsflinta, senonflinta 

12 9 1 Kristianstadsflinta 

18 17 3 Kristianstadsflinta, slagg 

22 20 2 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna 

45 44 1 Keramik 

49 48 3 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna, 1 avslagsskrapa 

50 48 1 Kristianstadsflinta 

67 66 1 Kristianstadsflinta 1 plattformskärna 

69 66 68 1 Keramik 

77 76 1 Keramik 

78 76 1 Kristianstadsflinta 

93 91 1 Keramik 

96 91 95 2 Keramik 

101 99 100 8 Kristianstadsflinta,senonflinta,  keramik 

104 103 105 5 Kristianstadsflinta 

107 106 108 3 Kristianstadsflinta, keramik 

119 118 1 Kristianstadsflinta 1 avslag med retusch 

120 118 1 Kristianstadsflinta 

121 118 2 Kristianstadsflinta 1 spån, 1 bipolär kärna 

124 122 1 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna 

125 122 7 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 avslag med retuscherat inhak 

126 122 8 Kristianstadsflinta, kvarts 1 del av spånskrapa 

127 122 4 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 retuscherad spets, 1 del av spånskrapa 

128 122 19 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 kärna med krosspår, 1 plattformskärna 

130 129 1 Kristianstadsflinta 1 avslagsskrapa 

131 129 2 Kristianstadsflinta 

132 129 2 Kristianstadsflinta 

133 129 1 Senonflinta 1 naturklump 

135 134 3 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 övrig kärna 

138 137 12 Kristianstadsflinta 1 övrig plattformskärna 

148 146 10 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna med krosspår 

149 146 10 Kristianstadsflinta 

150 146 16 Kristianstadsflinta 1 avslag med retusch 

151 146 2 Kristianstadsflinta 1 avslag med retusch 

152 146 13 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna 

154 153 1 Järnfragment 1 hästsko? 

164 116   163 1 Kristianstadsflinta

169 167 1 Kristianstadsflinta 

172 167 1 Kristianstadsflinta 

175 167 1 Kristianstadsflinta 

177 176 2 Kristianstadsflinta 

181 178 8 Kristianstadsflinta 2 spånfragment 

182 178 14 Kristianstadsflinta, Porfyr 

328 313 1 Kristianstadsflinta 

343 329 3 Kristianstadsflinta, senonflinta, bergart 

374 357 1 Kristianstadsflinta 

375 357 2 Senonflinta, Brons 1 bronsföremål 

460 431 1 Kristianstadsflinta 

533 527 2 Kristianstadsflinta 

616 195 196 9 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 slipat avslag  Neolitikum 

617 lösfynd 3 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 slipat avslag (bränt), 1 avslagsskrapa, 1 spån med retusch Neolitikum 
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Fnr Schakt Lager Anl Antal Material Redskap Datering

10 9 2 Kristianstadsflinta 

11 9 3 Kristianstadsflinta, senonflinta 

12 9 1 Kristianstadsflinta 

18 17 3 Kristianstadsflinta, slagg 

22 20 2 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna 

45 44 1 Keramik 

49 48 3 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna, 1 avslagsskrapa 

50 48 1 Kristianstadsflinta 

67 66 1 Kristianstadsflinta 1 plattformskärna 

69 66 68 1 Keramik 

77 76 1 Keramik 

78 76 1 Kristianstadsflinta 

93 91 1 Keramik 

96 91 95 2 Keramik 

101 99 100 8 Kristianstadsflinta,senonflinta,  keramik 

104 103 105 5 Kristianstadsflinta 

107 106 108 3 Kristianstadsflinta, keramik 

119 118 1 Kristianstadsflinta 1 avslag med retusch 

120 118 1 Kristianstadsflinta 

121 118 2 Kristianstadsflinta 1 spån, 1 bipolär kärna 

124 122 1 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna 

125 122 7 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 avslag med retuscherat inhak 

126 122 8 Kristianstadsflinta, kvarts 1 del av spånskrapa 

127 122 4 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 retuscherad spets, 1 del av spånskrapa 

128 122 19 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 kärna med krosspår, 1 plattformskärna 

130 129 1 Kristianstadsflinta 1 avslagsskrapa 

131 129 2 Kristianstadsflinta 

132 129 2 Kristianstadsflinta 

133 129 1 Senonflinta 1 naturklump 

135 134 3 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 övrig kärna 

138 137 12 Kristianstadsflinta 1 övrig plattformskärna 

148 146 10 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna med krosspår 

149 146 10 Kristianstadsflinta 

150 146 16 Kristianstadsflinta 1 avslag med retusch 

151 146 2 Kristianstadsflinta 1 avslag med retusch 

152 146 13 Kristianstadsflinta 1 övrig kärna 

154 153 1 Järnfragment 1 hästsko? 

164 116   163 1 Kristianstadsflinta

169 167 1 Kristianstadsflinta 

172 167 1 Kristianstadsflinta 

175 167 1 Kristianstadsflinta 

177 176 2 Kristianstadsflinta 

181 178 8 Kristianstadsflinta 2 spånfragment 

182 178 14 Kristianstadsflinta, Porfyr 

328 313 1 Kristianstadsflinta 

343 329 3 Kristianstadsflinta, senonflinta, bergart 

374 357 1 Kristianstadsflinta 

375 357 2 Senonflinta, Brons 1 bronsföremål 

460 431 1 Kristianstadsflinta 

533 527 2 Kristianstadsflinta 

616 195 196 9 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 slipat avslag  Neolitikum 

617 lösfynd 3 Kristianstadsflinta, senonflinta 1 slipat avslag (bränt), 1 avslagsskrapa, 1 spån med retusch Neolitikum 

Bilaga 4. Rapport över djupschaktningen, Björn Gedda Arkeobotanik.
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Bilaga 5 

Förutsättningarna för den dendrokronologiska analysen vid 
schaktningar längs E22 nya sträckning 

En mängd stockar noterades vid provschaktningen, vilka bör, enligt stratigrafiska 
beskrivningen ha en ålder på omkring 11000 år. 
Ett prov har analyserats och visade sig vara en ca 50 årig tall med en händelserik 
levnadshistoria: 
1-20 år tätvuxen, växt i ett slutet bestånd. 
20:e året kraftig skada 330° av omkretsens 360° avbarkat orsakat av högvilts fejning, kraftigt 
vårflöde eller för människans hand. 
21-28 år stamläkning 
28:e året en ny skada, c 20 % av stammens omkrets, denna gång från motsatt riktning. 
29-c52 året stamläkning varvid 180° av den första skadan är läkt. 
Den 52:a sommaren dör trädet sannolikt av brand. 

En sådan här detaljbeskrivning är möjlig att göra över flera fynd varvid man kan exakt datera 
de olika händelserna och på så sätt utröna om de är synkrona (samtidiga). Vi kan på detta sätt 
få en mycket detaljerad bild av ett händelseförlopp under något eller några århundraden. Den 
absoluta dateringen (i kalenderår) kan uppnås med dendrokronologiska serier uppbyggda av 
de tallstubbefynd som gjorts på östersjöns botten eller de tallkronologier som nu byggs upp på 
vårt laboratorium i ett doktorandprojekt om de Holocena tallskogar på våra torvmossar. 

För att uppnå bästa resultat bör ett stort antal stammar provtas genom utsågning av sågskivor. 
Den dendrokronologiska provtagningen bör vara enkel och snabb att genomföra. 
1) Oskadade stammar med stort antal årsringar kommer att bidra med en eller flera starka 
dendrokronologiska serier som i sin tur kan datera övriga fynd. Dessa kan bli ett mycket 
viktigt stöd för åldersbestämningen av tallen som växte i nuvarande Hanöbukten för cirka 
10 000 år sedan, vilka är mycket svåra och tidskrävande att provta. Vidare kan denna form av 
virke vara värdefull för den paleoklimatologiska forskningen 
2) Stammar som har skadats under trädens levnad som den ovan beskrivna. För att få en 
uppfattning om dåtidens natur- och/eller kultur-miljö. 
3) Några C14-dateringar bör beredas resurser till. 

Publiceringsvärdet för arbetet bör vara högt så att kostnaderna för den dendrokronologiska 
analysen kan hållas låga. 

Hans Linderson 
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