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Bakgrund 
 
Väg 657, delen Backaryd - Hjorthålan, är smal och har dålig bärighet. För förbättrad 
framkomlighet avses vägen på ett antal delsträckor breddas samt förstärkas. Blekinge museum 
har på Vägverkets uppdrag gjort en översiktlig kulturlandskapsutredning inför de planerade 
åtgärderna. Utredningen baseras på fältrekognoscering samt genomgång av historiska kartor, 
inventeringsmaterial, topografisk litteratur och arkiv. Arbetet har utförts av 1: e antikvarie 
Thomas Persson. 
 

Utredningsområdet 
 
Det aktuella vägpartiet omfattar en ca 9 km lång sträcka. Området ligger i sin helhet över 
högsta kustlinjen och är ur kulturgeografisk synpunkt en del av den södra skogsbygden. 
Hävdad odlingsmark finns vid Stockholm och Gunnerskulla medan området i övrigt utgörs av 
vanligen blockbunden skogsmark med talrika sankområden. Brutenheten är måttlig. 
Bebyggelsen utgörs av gårdsbebyggelse vid Stockholm och Gunnerskulla samt av friliggande 
småhusbebyggelse. 
 

Kulturhistoriska förhållanden 
 
Vägen tangerar fyra äldre bebyggelseenheter, Stockholm, N. Långsjöryd, Gunnerskulla samt 
Hjorthålan. Gunnerskulla och Hjorthålan är upptagna i jordeboken 1583 medan Stockholm 
omnämns första gången 1604. Samtliga har ursprungligen varit ensamgårdar, som troligen 
etablerats redan under medeltid. Ensamgården Norra Långsjöryd avsattes 1682 som boställe 
för prästen i Backaryd. (bilaga 1) 
 
Vägförbindelse mellan de nämnda gårdarna bör ha funnits redan från början men får först 
under senare delen av 1700-talet karaktären av regelrätt körväg. Södra delen, den s.k. Präst 
vägen, mellan N. Långsjöryd och Backaryd, omtalas på 1680-talet som svårframkomlig. 
Storskaliga kartor över området upprättades dels vid storskiftet i Stockholms by 1776 dels vid 
enskiftet inom övriga enheter 1812-25. Av kartorna framgår att dagens väg till stora delar 
följer den gamla sträckningen. Tre större avvikelser finns dock, sydväst om Stockholm, vid 
Gunnerskulla samt mellan Stora Porsgöl och Hjorthålan. Omläggningen vid Gunnerskulla 
sker redan i samband med skiftet. Den nuvarande sträckan mellan Stockholm och Backaryd 
kan tidigast beläggas på Generalstabskartan från 1869. Vägsträckningen över Hjorthålan 
ersätts av den nuvarande i samband med omfattande AK-arbeten i slutet av 1920-talet. 
 
Under 2002 respektive 2008 genomfördes inom projektet Skog och Historia översiktliga 
inventeringar inom området. Ett stort antal kulturlämningar, torp- och backstugelämningar, 
gårdstomter, kvarnar, kolningsanläggningar mm, registrerades men också ett flertal 
fornlämningar. (bilaga 2-3) De senare utgörs dels av platser med spår av lågteknisk 
järnframställning dels av tjärrännor. Järnframställningsplatserna kan liksom de nämnda 
gårdsenheterna förmodas ha ett ursprung i medeltid medan lämningarna efter 
tjärframställning torde omfatta ett längre tidsspann, från åtminstone 1600-tal till början av 
1900-talet. De många kulturlämningarna illustrerar det intensiva utnyttjandet av utmarken 
framför allt efter skiftena, då stora arealer röjs för odling och en mängd torp etableras. 
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Kulturlämningar i anslutning till vägen 
 
Registrerade kulturlämningar i direkt anslutning till vägen finns på följande punkter: 
(bilaga 4) 
 
1. Torplämning bestående av bostadshusgrund. Grunden ligger 6 m S om befintlig väg. 
Föreslagen breddning av vägbana sker på norra sidan, varför lämningen inte berörs. Ingen erinran. 
 

                
 
 
2. Befintlig väg skär gamla sträckningen av den s.k. Prästvägen, begränsad av stenmurar. På 
vägens södra sida är tre gamla, hamlade askar. På den norra är ett par röjningsrösen. 
Föreslagen breddning görs på norra sidan, varvid röjningsrösena delvis bortschaktas. De hamlade 
träden berörs inte. Stenmur invid Prästvägen avkortas. Ingen erinran. 
 
 

 
 
3. Befintlig väg går genom område som i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister anges 
som fossil åker. Här finns även ett par husgrunder, av vilka den ena, en källargrund, 
ursprungligen tillhörande Stockholms bys båtsmanstorp, ligger 6 m V om vägen. 
Genom större delen av området görs en dubbelsidig breddning om en knapp meter. Vid besiktning 
kunde frånsett den nämnda grunden inga synliga lämningar identifieras i vägens närhet. Ingen 
erinran. 

Stockholm – röjningsröse invid vägen Stockholm – hamlade träd
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4. Vägsträckningen över odlingsmarken S om gårdarna i Gunnerkulla breddas på båda sidor. 
Inga stenmurar eller andra kulturlämningar berörs. Ingen erinran. 

Gunnerskulla – vägsträckningen S om gårdarna 
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5. Norr om Stora Porslösen ansluter den äldre vägsträckningen över Hjorthålan. Det 
välbevarade, men igenvuxna vägpartiet begränsas av stenmurar och här finns även två bevarade 
väghållningsstenar. 
Befintlig väg föreslås breddas på södra sidan. Åtgärden berör endast marginellt anslutningen till den 
gamla vägsträckningen. Ingen erinran. 

Övrigt 
På några punkter anges befintliga stenmurar behöva avkortas. Ingreppen bedöms vara marginella 
och föranleder ingen erinran. 24 vägtrummor kommer att förlängas eller ersättas. Vägtrummorna, 
som är av huggen sten, tillkom i samband med AK-arbetena i slutet av 1920-talet. Åtgärden är 
nödvändig och föranleder ingen erinran. 

Rekommendationer 
Som framgår av de föregående anser länsmuseet att de föreslagna förbättringsåtgärderna inte 
på någon punkt kommer i konflikt med kända kulturlämningar eller negativt påverkar 
kulturmiljön som sådan. Ur antikvarisk synpunkt finns således inget att erinra mot för slaget. 

Äldre vägsträckning över Hjorthålan med väghållningsstenar samt stenvalvsbro 
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Bilaga 1 

 
Vägens äldsta kända sträckning 
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Bilaga 2 

 
Registrerade forn- och kulturlämningar. Blått: Järnframställningsplatser. Rött: Tjärrännor. Gult: Kulturlämningar 
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Bilaga 3 

 

Registrerade forn- och kulturlämningar 
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Bilaga 4 

 
Berörda kulturlämningar invid väg 


