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Arkeologiska undersökningar brukar bestå av tre etapper: utredning, 
förunder sökning och undersökning. Processen syftar i första hand till 
att be vara fornlämningarna, vilket är grundtanken i kulturmiljölagen 
(KML). Arkeologisk utredning kan göras i två steg: steg 1 (AU1) inne
bär att tillgänglig kunskap i form av inventeringar och äldre undersök
ningar sammanställs och att en inventering görs i fält, i syfte att loka
lisera fornlämningar. Steg 2 utgör den särskilda utredningen (AU2) 
där sökschaktsgrävning utförs. Om det då konstateras förekomst 
av dolda fornlämningar så är en arkeologisk förundersökning (FU) 
 nästa steg i processen.

Om fornlämningen efter förundersökning bedöms vara  välbevarad 
och ha vetenskaplig potential görs en arkeologisk undersökning. 
De första etapperna, arkeologisk utredning (AU) och förundersök
ning (FU) utgör ett beslutsunderlag till länsstyrelsen inför pröv
ning av tillstånd till ingrepp i fornlämning i form av en arkeologisk 
undersökning.

Mer information om den uppdragsarkeologiska  processen finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida:  
(http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologifornlamningarochfynd/
denuppdragsarkeologiskaprocessen/).

Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 10–14§§ i Kulturmiljölagen 
(KML) och av föreskrifter.
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Sammanfattning
Trafikverket avser att bygga om E22 till motor-
väg på sträckan Ronneby Östra till Nättraby. En 
vägplan avses påbörjas under 2019 och byggstart är 
planerad till 2025. Denna rapport avser en arkeo-
logisk utredning steg 1 av ovanstående sträcka som 
mäter cirka 13,5 km. Bredden av utbredningsområ-
det varierar mellan 400–1000 meter (figur 1). 

Den arkeologiska utredningen steg 1 innebär att 
ett arkeologiskt kunskapsläge för området kring 
den aktuella vägsträckan tas fram. Det huvudsak-
liga syftet är att bedöma om fornlämningar kom-
mer att beröras mot bakgrund av en allmän analys 
av förutsättningarna inom utredningsområdet och 
dess närhet. Ingen sökschaktning efter fornläm-
ningar görs.

E22 löper genom dallandskapet som innefattar 
kustbygden. Denna del av landskapet har varit den 
mest befolkade, under i stort sett alla tider, och 
därmed rymt merparten av bebyggelsen. I mötet 
med sprickdalarna har möjligheterna för odling 
även varit störst, vilket förmodligen har inneburit 
ett större befolkningstryck. Odlingsmarken har 
emellertid varit begränsad, varför bebyggelsen kan 
förmodas ha legat i kanterna av odlingsmarkerna.

Den arkeologiska utredningen omfattar en land-
skapsanalys som utgår från ett aktuellt kunskaps-
läge. Landskapsanalysen innefattar en översiktlig 
studie av äldre kartor (Lantmäteriakter), jorde-
böcker och annat skriftligt källmaterial, bebyggel-
senamn, kyrkobyggnader, kända fornlämningar 
samt aktuell litteratur och forskning kring området. 
Analysresultatet pekar på att utredningsområdet 
har utgjort ett centralområde under ett flertal peri-
oder från stenålder till tidigmodern tid (1800-talet).

En rekognoscering av lämpliga torvmarker för 
pollenanalys har även gjorts och ett begränsat antal 
torvmarker ansågs lämpliga för provtagning. Syftet 
med dessa är bl.a. att förstå landskapets utnytt-
jande vad gäller röjning eller igenväxning, odling 
eller andra verksamheter över tid. 

Inventeringen i fält av utredningsområdet 
gjordes parallellt med landskapsanalysen. Fältin-
venteringen innebar en granskning av såväl ovan 
mark synliga forn- och kulturlämningar, som 
potentiella lägen för under mark dolda lämningar 
inom utredningsområdet. För orientering i ter-
rängen och inmätning av potentiella boplats- och 
bebyggelselägen samt övriga påträffade lämningar 
användes D-GPS.

Sammanlagt har 31 utredningsobjekt avgränsats 
vid fältinventeringen. De utgörs av gynnsamma 
terränglägen för under mark dolda fornlämningar, 
främst boplatser men även gravar. Sentida bebyg-
gelser före 1850 har även registrerats. Ytfynd av 
föremål har varit begränsad och endast ett fåtal har 
tillvaratagits, bl.a. slagen flinta och keramik. Totalt 
har 40 nya forn- och kulturlämningar (FMI-enhe-
ter registrerats. De utgörs av lägenhetsbebyggelser, 
röjningsrösen/fossil åkermark med mera.

Utredningsobjekten ligger relativt jämnt fördelat 
över utredningsområdet. Flertalet ligger i åkermark 
utmed dagens E22.

Avslutningsvis görs en bedömning att den 
arkeologiska och vetenskapliga potentialen är stor 
inom och i anslutning till utredningsområdet. Dess 
centrala roll och betydelse möjliggör ett flertal frå-
geställningar kring områdets, men även Blekinges, 
relation till en större omvärld.
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Figur 2. Utredningsområdet markerat på utsnitt av GSD-Fastighetskartan. Skala 1:50 000.
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Inledning
Trafikverket planerar en ombyggnad av väg E22 
delen Ronneby Östra–Nättraby i Ronneby och 
Karlskrona kommuner, Blekinge (figur 2). På 
uppdrag av Länsstyrelsen i Bleking län har Blekinge 
Museum tillsammans med Arkeologerna, Statens 
historiska museer, utfört en arkeologisk utredning 
del 1 av vägsträckan.

Det aktuella utredningsområdet omfattar en 
sträcka av cirka 13,5 kilometer och en yta om cirka 
527 hektar.

Utredningen omfattade en byråinventering med 
genomgång av relevant arkivmaterial samt fältin-
venteringar. Arbetet utfördes hösten 2019.

Utredningen bekostades av Trafikverket. 
Ansvarig projektledare var Mikael Henriksson, 
Blekinge museum och biträdande projektledare var 
Mats Anglert, Arkeologerna. I arbetet deltog även 
Tyra Ericson, Alf Ericsson, Per Lagerås och Santeri 
Vanhanen, Arkeologerna, samt Björn Nilsson, 
Lunds universitet.

Tidigare arbeten
E22 sträcker sig inom Sveriges gränser från Trel-
leborg/Malmö i söder till Norrköping. Under de 
senare åren har omfattande arkeologiska under-
sökningar gjorts i samband med att E22 byggts 
ut och anpassats till den ökande biltrafiken. Den 
ökade arkeologiska kunskapen har visat på ett 
föränderligt landskap, både rumsligt och tidsligt, i 
anslutning till vägens sträckning. I detta tvärsnitt, 
till stora delar kustnära, ryms en betydande veten-

skaplig potential av den historiska utvecklingen i 
den sydöstra delen av den skandinaviska halvön.

Under senare tid har Blekinge varit aktuellt uti-
från att E22 i västra Blekinge fått en ny vägsträck-
ning (motorväg), som innebar en enorm arkeologisk 
kunskapsuppbyggnad för detta område från äldsta 
stenålder och i stort sett fram till idag (Nya Väg 
E22, Sölve–Stensnäs, Sölvesborgs och Karls-
hamns kommuner 2011). Ett pågående vägprojekt 
är utbyggnaden av E22 mellan Lösen och Jämjö, 
vilken även kommer att generera en omfattande ny 
kunskap om landskapets utveckling.

För den aktuella vägsträckan av E22 mellan 
Ronneby öst och Nättraby föreligger en vägut-
redning och MKB av delen Björketorp–Nättraby 
(2003) gjord av dåvarande Vägverket (E22 Ron-
neby–Karlskrona delen Björketorp–Nättraby. Väg-
utredning & MKB 2003. Vägverket: Region Sydöst). 

Den arkeologiska 
utredningens syfte
Utredningens huvudsakliga syfte var att fastställa 
om fornlämningar berörs av den planerade exploa-
teringen samt så långt som möjligt beskriva dessa. 
Resultaten av utredningen skulle redovisa skillna-
den för hur kulturmiljön påverkas beroende av var 
vägen ska byggas som underlag för Trafikverkets 
vidare planering. Resultaten ska också ligga till 
grund för Länsstyrelsens bedömning av kunskap-
spotentialen och kommande beslut.
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Topografi och 
fornlämningssituation
I följande kapitel presenteras utredningsområdets 
fornlämningsmiljö. Först redogörs för de natur-
geografiska utgångspunkterna, såsom topografi, 
geologi och hydrologi. Därefter sammanfattas 
fornlämningssituationen varefter tidigare kunskap 
som är av relevans för förståelsen av utredningsom-
rådet beskrivs. 

Naturgeografiska förutsättningar
Blekinge utgör inget enhetligt landskap ur topo-
grafisk synvinkel. Fem olika landskapstyper 
kan särskiljas. För sträckan mellan Ronneby 
och Nättraby är tre aktuella. Från norr till söder 
indelas denna del i Norra Blekinges platåområde, 
dallandskapet samt skärgården. Dallandskapet 
omfattar hela kustlandet som sträcker sig från 
skånegränsen i väster till ostkusten av Torhamns-
halvön. Landskapet Blekinge karakteriseras 
även av sprickdalar från norr till söder där den 
centrala jordbruksbygden framträder i mindre 
bygder (Björnsson 1946). Inom utredningsområdet 
förekommer den lätt tillgängliga, öppna jordbruk-
smarken växelvis med mer höglänt och delvis 
svårtillgänglig skogsbygd.

Större delen av Blekinge har beskrivits som 
ett urbergspeneplan som sluttar från norr till 
söder (Lagerås 2004). Graniten, som bildades 
för mycket länge sedan, har gröpts ur av vat-
ten och inlandsis och bildat de karakteristiska 
sprickdalarna. I sprickdalarna löper vattendrag 
av varierande storlek, från bäckar till större åar. 
Skärgården utgör en direkt fortsättning av sprick-
landskapet där bergsryggarna bildar öar och 

mindre skär, medan sprickdalarnas vattendrag 
övergår i djupa fjärdar.

Blekinges småskaliga landskap har skapat ramar 
för dess utnyttjande, vilket har inneburit en påtag-
lig kontinuitet i ett långt tidsperspektiv. Sprickda-
larnas våtmarker och vattendrag med omgivande 
höjdpartier har format tydliga landskapsrum med 
lång kontinuitet för bebyggelse, odling och kommu-
nikation (Persson 2016:17).

Odlingen har ägt rum nere i dalstråken med sina 
mäktiga jordlager av sand, silt och lera. På höjdpar-
tierna är jorden ofta tunn och består av sandig eller 
sandig-moig morän.

Fornlämningssituation
Landskapets karaktär med begränsade odlings-
marker och mer svårtillgängliga skogsbygder har 
förmodligen inneburit att man varit mer mån om 
odlingsmarken och förlagt bebyggelse, gravar och 
övrig verksamhet till impedimenten och de mer 
otillgängliga områdena. Detta har inneburit att en 
stor del av fornlämningarna är bevarade i de delar 
av landskapet som inte har varit underkastat ett 
högt exploateringstryck. 

De registrerade fornlämningarna återfinns 
sällan inom de centrala odlingsmarkerna. Istället 
finns de på impedimenten och de mer svårtill-
gängliga skogsmarkerna i utkanten av dagens 
odlingsmarker. Detta framgår tydligt längs med 
det aktuella utredningsområdet. Före jordbrukets 
införande under den yngre stenåldern kan emeller-
tid ett annat landskapsutnyttjande förväntas. 

Arkeologiska undersökningar i anslutning till 
utredningsområdet är få, men framstår som viktiga i 
dialektiken mellan föremål (ting), platser och landskap 
(Nilsson 2003:101). En arkeologisk undersökning tar 

ofta utgångspunkt i platsen, till vilken föremål kan 
knytas, och som därmed utgör en del av landskapet. 

Kunskapsläge
Den arkeologiska kunskapen om Blekinge anses 
vara begränsad trots ett stort antal bevarade 
fornlämningar. Detta hänger naturligtvis samman 
med att dessa fornlämningar har ett starkare skydd 
genom sitt upplevelsevärde än de under mark 
dolda. Kunskapsvärdet är också påtagligt, men 
har naturligtvis en annan karaktär än undersökta 
under mark liggande fornlämningar. 

Under senare år har emellertid uppdragsarkeo-
logisk verksamhet såväl som arkeologisk forskning 
intensifierats i länet. Detta gäller i synnerhet för 
den västra delen där omfattande arkeologiska 
undersökningar har genomförts i samband med 
ny sträckning av E22 mellan Sölve och Stens-
näs. Resultaten är av både lokalt, nationellt och 
internationellt intresse och sträcker sig över hela 
förhistorien. För stenåldersforskningen medförde 
det arkeologiska uppdragsprojektet ett påtagligt 
kunskapslyft på flera plan (Henriksson 2019). Detta 
gällde inte bara stenåldersarkeologin, utan gällde 
generellt hela uppdragsarkeologin i länet, som 
tidigare i sin begränsning inte var jämförbar med 
andra områden (Welinder 2009:110ff).

Det pågår även ett uppdragsarkeologiskt pro-
jekt i samband med utbyggnaden av E22 i östra 
Blekinge på sträckan Lösen–Jämjö. Parallellt med 
Trafikverkets planering och förberedelser har en 
arkeologisk utredning steg 1 gjorts av Arkeologerna, 
Statens historiska museer, i Lund under 2015/16 
(Söderberg 2016) samt en arkeologisk utredning 
steg 2 av Museiarkeologi Sydost/Kalmar läns 
museum (Åstrand m.fl. 2017). Resultaten från den 
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följande arkeologiska förundersökningen, som 
utfördes av Blekinge museum och Arkeologerna i 
Lund, är under bearbetning och en rapport beräk-
nas föreligga under slutet av 2019.

Av stort intresse är även det arkeologiska forsk-
ningsprojektet kring kultplatsen i Vång, som även 
anknyter geografiskt till den aktuella vägsträckan 
(Henriksson & Nilsson 2016). Kultplatsens lokalise-
ring understryker betydelsen av kommunikationen 
längs sprickdalen inåt landet. Förekomsten av 
gravfält och övriga fornlämningar förtydligar även 
denna kontaktväg.

Den följande periodiska indelningen är allmän 
utifrån ett sydskandinaviskt perspektiv. Den regi-
onala utvecklingen har emellertid sannolikt varit 
mer varierad och föränderlig i både ett rumsligt och 
tidsligt perspektiv. Indelningen ska därmed ses mer 
som en karakterisering av samhällets utveckling, 
som inte tar hänsyn till ett mer temporalt landskap 
(Anglert 2001).

Stenålder
Någon modern kunskapsöversikt över stenåldern 
i Blekinge – om man med det menar en samman-
ställning över fynd, boplatser och undersökningar 
– finns knappast. Fortfarande är Sigurd Erixons 
artikel ”Stenåldern i Blekinge” från 1913 den yngsta 
geografiskt heltäckande beskrivningen (Erixon 
1913). Det har naturligtvis hänt mycket sedan dess, 
även om kartmaterialet till viss del kan användas, 
även för området mellan Ronneby och Karlskrona, 
där det företagits få moderna stenåldersundersök-
ningar. I samband med Ronnebys 600-års-jubileum 
skrev Björkquist en ”kommunal” översikt ( Björk-
quist 1987). Björn Nilsson behandlar stenåldern 
i Blekinge i sin avhandling, genom nedslag i två 

områden (Ronnebykusten och Östra skärgården) 
(Nilsson 2003). Den senaste översikten står Mikael 
Henriksson för i sin licentiatuppsats från 2019 
(Henriksson 2019). Här ges en utförlig beskrivning 
av källäget och en vetenskapshistorisk bakgrund.

För det aktuella området finns alltså ingen 
egentlig genomgång av stenåldern, förutom vissa 
sporadiska uppdragsarkeologiska nedslag och 
fornminnesinventeringen. Det betyder dock inte att 
området är ointressant ur ett stenåldersperspektiv. 
Tvärtom. Listerby, Förkärla och Nättraby socknar 
är några av de mest fyndtäta stenåldersområdena i 
landskapet, åtminstone om man betraktar de lös-
fynd som presenteras i Erixons landskapsöversikt. 
Inga andra socknar har så många fynd av meso-
litiska och neolitiska föremål. Till delar kan det 
förklaras av lokala insamlingsintresse, hög uppod-
lingsgrad och stora socknar. Samtidigt är det tydligt 
att det kustnära området – vari vägkorridoren lig-
ger – under stenåldern varit mycket viktigt. Kombi-
nationen av skärgård, grunda inomskärsmiljöer och 
områden med lätta åkerjordar längs med Listerby-
åsen och Nättrabyåns nedre flöden – har utgjort en 
attraktiv trakt under både äldre och yngre stenål-
dern. Den rika bronsåldersbygden skvallrar om en 
neolitisk bakgrund – som ännu är tämligen okänd. 
Några äldre fyndomständigheter kan nämnas för 
att exemplifiera detta. Listerbyåns myningsområde 
och Listerbyhalvön söder därom (Kuggeboda och 
Yxnarum) uppmärksammades tidigt av arkeologer 
för dess kulturlager rika boplatser från framför 
allt mellanneolitisk tid (se bl.a. Wibling 1899). 
Registreringar i Fornsök visar att det på båda sidor 
om Listerbyåns forna mynningsområde finns stora 
områden med fyndplatser från stenåldern, varav 
vissa berörs av den planerade vägkorridoren. Om 

man vänder blicken mot Nättrabyån och områ-
det omkring Skillingenäs och Mjövik, finns flera 
intressanta fynd, inte minst en depå med stenyxor 
och förarbeten, beskrivna i Blekingeboken (Nils-
son 1995). I detta område påträffades även den så 
kallade Mjövikskålen, en skålformad bägare av guld 
som bör dateras till äldre bronsålder.

Det område som vägkorridoren uppvisar alltså 
en lång och spännande kontinuitet vad gäller den 
äldre förhistorien, samtidigt är många av indikatio-
nerna dåligt undersökta i modern tid. Lite tillspetsat 
kan man påstå att den nu berörda sträckan är den 
sista ”vita fläcken” på den arkeologiska kustkartan, 
undantaget östkuststräckan norr om Kalmargränsen, 
men att området för den skull inte är mindre intres-
sant ur stenåldersperspektivet – snarare tvärtom. 

Bronsålder
Den senaste forskningen kring bronsåldern har 
varit omfattande. Denna grundar sig på en mång-
fald av arkeologiska undersökningar som gett en ny 
och fördjupad syn på landskapet och samhällsor-
ganisationen under perioden. Forskningen har 
haft sin grund i den materiella kulturen, men har 
vidgats mot sociala, religiösa och rituella föreställ-
ningar. Mot denna bakgrund har Thomas Persson 
gjort en djupdykning i Blekinges bronsålder, och då 
framför allt i landskapets mellersta och östra delar 
(Persson 2016). Följande beskrivning av bronsål-
dern längs sträckan mellan Ronneby och Nättraby 
utgår från hans beskrivning av området öster om 
Ronneby och Nättrabyområdet, dvs. Edestads, 
Hjortsberga, Listerby, Förkärla och Nättraby socken 
(Medelsta härad). 

Området öster om Ronneby är ett av de fornläm-
ningstätaste i södra Sverige med ett stort antal syn-
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liga lämningar från främst brons- och järnåldern. 
I sin naturliga topografiska gestaltning framstår 
landskapet som ”en mosaik av mindre landskaps-
rum” (Persson 2016:116ff). Även Nättraby socken 
utgör en tydlig sammanhängande bronsåldersbygd. 
Här finns flera gravfynd och offerfynd med bronsfö-
remål av olika slag. Fornlämningarna ligger koncen-
trerade i anslutning till områdets tre dalgångar.

En specialinventering av ristningslokaler utför-
des 2007–2013 av Blekinge museum, vilket avse-
värt ökade antalet kända lämningar av denna art.

Järnålder
De arkeologiska undersökningarna i Blekinge av 
lämningar från järnåldern är ytterst få. Forsk-

ningsgrävningen i Vång har redan nämnts med sitt 
rika fyndmaterial, som sträcker sig över en längre 
period av järnåldern. Uppdragsarkeologiska under-
sökningarna med material från periodens bebyg-
gelse inskränker sig till ett fåtal. En undersökning 
i Jämjö av fornlämning 122 i anslutning till Ham-
marbyån visade på en gårdsbebyggelse i flera faser, 
med en huvudsaklig datering till cirka 500–800 
e.Kr. (Ericson 2014). Vid undersökningarna av E22 
i västra Blekinge, invid forna sundet/insjön kallat 
Vesan, har även en gårdsbebyggelse med dateringar 
huvudsakligen till folkvandringstid–tidig vendeltid 
undersökts (Åstrand 2014). Ett speciellt intresse 
tilldrog sig ett båthus, som tillhört gårdskom-
plexet, och legat vid Vesans strand. Under senare 

tid har arkeologiska undersökningar i samband 
med ledningsdragning på Lister har grophus från 
vikingatid framkommit (muntlig uppgift Mikael 
Henriksson, Blekinge museum).

Den arkeologiska kunskapen om Blekinges 
järnålder utgår i hög grad från fynd av högsta-
tusföremål. Flera forskare har uppmärksammat 
spridningen av folkvandringstidens guldfynd i 
skärgården. I detta sammanhang måste även den 
arkeologiska undersökningen av den rika båtgraven 
i Augerum över en kvinna nämnas, vilken dateras 
till cirka 600 e.Kr. (Arrhenius 1960). 

En speciell och unik grupp av monument utgör 
de tidiga, vendeltida runstenarna från Blekinge 
(Imer 2015). Den mest kända är Björketorpsste-

Figur 3. Röset Edestad 33:1 från sydväst. Figur 4. Gravfältet Nättraby 65:1 från öster 
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nen i närheten av Listerby. De tre övriga kommer 
från Listerlandet i den västra delen av Blekinge. 
Stenarna från Listerlandet är resta över, vad som 
tolkas vara, en krigararistokrati (Sundqvist & Hult-
gård 2004). Inskriptionen på Björketorpsstenen är i 
jag-form, men har stora likheter med Stentoftenste-
nen på Listerlandet.

Medeltid och tidigmodern tid
Kunskapen om medeltidens samhälle vilar fram-
för allt på ett begränsat skriftligt källmaterial, 
arkeologiska undersökningar i städerna och 
byggnadsarkeologiska undersökningar av kyrkor. 
Beskrivningar av kunskapsläget för Blekinges 
städer ingick i det rikstäckande projektet Med-
eltidsstaden. Projektet syftade till att klargöra 
tillståndet för de ständigt hotade lämningarna 
och kulturlagren i städerna, som ett redskap för 
kulturmiljövården. Rapporterna över Blekinges 
medeltida städer utgavs under 1980-talet (se 
exempelvis Stenholm 1984). Med städerna involve-
rades även de medeltida borgarna.

I det äldre projektet Sveriges kyrkor beskrevs 
Medelsta härads kyrkor redan 1915 (Anderson 
1932). Projektet, som aldrig fullföljdes, fick därför 
en uppföljning med början under 1990-talet 
genom projektet Sockenkyrkorna: Kulturarv 
och bebyggelsehistoria med sammanställningar 
kunskapsläget länsvis (för Blekinge se Ullén [red.] 
2002).

Arkeologin kring den profana bebyggelsen 
bestående av byar, gårdar och en omfattande lägen-
hetsbebyggelse har inte aktualiserats på samma 
sätt. Här framstår tolkningsmöjligheterna av Kul-
turmiljölagen som otydlig. Nyligen har emellertid 
gränsen för fornlämningar flyttats till 1850.

Metod och genomförande
Den arkeologiska utredningen steg 1 omfattade, i 
enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag, 
både arkivstudier och fältrekognoscering.

I följande avsnitt redogörs för sammanställ-
ningen av tillgängligt och aktuellt material för att 
skapa en kulturhistorisk bakgrund till området och 
landskapet samt ge underlag och stöd för lokali-
sering av sedan tidigare ej registrerade lämningar 
inom utredningsområdet. 

För att till fullo kunna svara upp mot angivet 
syfte och inriktning menar vi att landskapet bör 
utgöra ett förståelsesammanhang för olika typer av 
studier. Historiskt sett har vi att göra med ett för-
änderligt landskap, men samtidigt har landskapet 
varit en helhet som förenat människan och hennes 
omgivning. En fornlämning kan inte heller förstås 
fullt ut utan att relateras till ett sammanhang. De 
fornlämningar som framkommer inom arbetsom-
rådet utgör alltid en del av en större helhet.

För att uppnå utredningens syfte och ambitions-
nivå kommer ett aktuellt forsknings- och kunskaps-
läge för området att beskrivas. Detta kommer att 
utgå från aktuella forskningsfrågor och litteratur-
studier som kan knytas till undersökningsområdet 
och dess arkeologiska problematik. 

Arkivstudier
• Den inledande arkivgenomgången omfattade 

följande källmaterial:
• Registrerade forn- och kulturlämningar i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinforma-
tionssystem (Fornsök) inom närområdet.

• Arkeologiska fynd och fyndsamlingar i till-
gängliga fynddatabaser.

• Äldre belägg och uppteckningar av ortnamn i 
ortnamnsregistret (SOFI).

• Historiska kartor, lantmäteriakter och all-
männa kartor via Lantmäteriets söktjänst. 

• Excerpering av relevant topografisk litteratur 
och antikvariska rapporter.

• Riksintressebeskrivningar för 
kulturmiljövården.

• Kulturmiljöprogram (län och kommun).

Befintliga digitalt tillgängliga historiska kartor, 
undersökningsregister, fornminnesregistret och 
annat arkivmaterial studerades och sammanställs 
med syfte att skapa en översiktlig bild av landska-
pets nyttjande och historiska dimension. Arkivin-
venteringens mest resurskrävande och grundläg-
gande arbetsmoment bestod i att sammanställa och 
översiktligt analysera lantmäteriakterna. 

En mer övergripande metod och ingång att 
närma sig landskapet, och det otal relationer som 
präglat det, var att med utgångspunkt i bebyggel-
senamnsbilden och fornlämningssituationen göra 
en landskapsanalys. Bebyggelsenamn kan, liksom 
arkeologiska lämningar, hänföras till olika tider 
och olika funktioner eller strategier i landskapet. 
Bebyggelsenamnen har varit en del av det kognitiva 
landskapet som skapat ordning och begriplighet i 
tillvaron på ett övergripande plan.

Inom ramen för arkivinventeringen genomför-
des även en genomgång av relevant litteratur och 
rapporter, tillgängliga tryckta/digitala historiska 
källor och i särskilda fall (till exempel by- och 
gårdstomter) digitala arkiv, för att få en översiktlig 
bild av källäget.
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Inventering i fält
Vid fältinventeringen besöktes tidigare registre-
rade forn- och kulturlämningar samt platser som 
identifierats vid genomgången av historiska kartor. 
Vidare besöktes valda delar av utredningsområdet 
till fots och resterande delar per bil, för att inven-
tera tidigare okända lämningar och identifiera 
utredningsobjekt. 

Vid specialinventering av potentiella stenålders-
boplatser och rekognoscering av tänkbara lokaler 
för provtagning för pollenanalys besöktes ett 
mindre antal lokaler till fots.

Rapportarbete
Under rapportarbetet analyserades, tolkades och 
utvärderades samtliga data som erhållits vid byrå-
inventering och fältinventering. I rapportarbetet 
ingår även slutredovisning i Fornreg.

Dokumentation
Vid fältinventeringen användes D-GPS med rele-
vanta bakgrundskartor.

Identifierade och förmodade forn- och kul-
turlämningar mättes in som punkter och regist-
rerades som FMI-enheter (fornminnesenheter) i 
dokumentationsprogrammet Intrasis, för senare 
registrering i Fornreg. FMI-enheter som utgör linje 
eller polygon är digitaliserade utifrån rektifierade 
historiska kartor eller genom digitalisering av 
områden inprickade i fält.

Identifiering av terränglägen där under mark 
dolda fornlämningar kan tänkas förekomma 
anmäls inte till Fornreg. Dessa objekt klassificeras 
och benämns utredningsobjekt. De inprickades för 
hand på kartunderlag i skala 1:4 000 och digitali-
serades sedan, varför gränser och storlek får antas 

vara ungefärliga. Dessa objekt blir, i den mån de 
berörs av det slutgiltiga vägalternativet, föremål för 
arkeologisk utredning steg 2 (efter nytt KML-beslut 
från Länsstyrelsen). Först därefter kan utrednings-
objektens status fastställas.

Under fältarbetet användes digitalkamera för 
kompletterande dokumentation.

Källkritik och prioriteringar
Marksituationen inom utredningsområdet innebar 
att inventering på åkermark endast undantagsvis 
var möjlig, på grund av gröda och stubb. Delar av 
skogspartierna hade så kraftig undervegetation, 

Figur 5. Vallarna till kulthuset Listerby 123:2 kan knappt skönjas. Foto från väster.

eller var så nyplanterade, att inventering inte 
ansågs fruktbart. Figur 5–9 visar exempel på olika 
komplicerade inventeringsmiljöer.

För de uppgifter som bygger på rektifierade his-
toriska kartor finns risk för en viss felmarginal som 
rör det utpekade objektets exakta placering.

Vissa objekt ingick inte i inventeringen då de var 
alltför tidskrävande sett i relation till kunskapspo-
tentialen, och i många fall sannolikt också yngre än 
1850. Detta gäller framför allt stengärdesgårdar. 
Inte heller var det möjligt att närmare besiktiga 
stora markfasta block/hällar med hänsyn till före-
komst av skålgropar/hällristningar.
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Figur 9. Inventeringsmiljö norr om Vambåsa hagmarker, från sydväst.

Figur 6. Femstenaröset FMI-objekt 796. Figur 7. Utredningsområde 26 från söder.

Figur 8. FMI-objekt 770 från norr.
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Resultat – historiska kartor och arkivgenomgång

Arkeologiska undersökningar av lämningar från 
perioder som även är kända utifrån kartor och 
skriftliga källor har under senare tid ökat påtag-
ligt. Detta har skett mot bakgrund av behovet av 
ett bredare och mer mångfacetterat perspektiv på 
samhällen under historisk tid. Resultatet är ny och 
djupare kunskap om vårt förflutna och en ökad 
arkeologisk kunskap om olika sociala gruppers 
levnadsvillkor. Detta gäller inte minst alla dem som 
befolkade de många lägenhetsbebyggelserna som 
etablerades under tidigmodern tid. Utifrån denna 
utveckling har även kulturmiljölagen ändrats och 
från 2014 är den giltig för arkeologiska lämningar 
som tagits i bruk före 1850.

Historisk landskapsanalys
Alf Ericsson

Inom ramen för byråinventeringen utfördes en 
översiktlig historisk kart- och landskapsanalys 
med syftet att fördjupa kunskapen om bebyggelse, 
landskapsorganisation och jordägande i ett längre 
tidsperspektiv. I arbetet ingick arkivgenomgång, 
nedladdning och rektifiering av historiska kartor 
över bebyggelseenheter (byar och enstaka hem-
man), vars ägor berörs av eller ligger i anslutning 
till utredningsområdet. Storleken på analysområdet 
har bestämts av de aktuella frågeställningarna, på 
så sätt att ett tillräckligt stort geografiskt samman-
hang erhållits för att besvara dem. Därefter gjordes 
en översiktlig analys och digitalisering av relevanta 
data, såsom bebyggelse, ägogränser, vägar etc, så 
att informationen kan relateras till den moderna 

fastighetskartan. Analysen har utförts av arkeolog 
och agrarhistoriker Alf Ericsson.

Syfte, källor och metod
Syftet med föreliggande landskapsanalys är att 
fördjupa kunskapen om bebyggelse, landskapsorga-
nisation och jordägande före mitten av 1800-talet 
och den agrara revolutionen. Det huvudsakliga käll-
materialet utgörs av historiska kartor. Därtill har 
ett urval i sammanhanget relevanta skriftliga källor 
studerats. Om möjligt är det önskvärt att i någon 
utsträckning låta analysen gå tillbaka till medel-
tiden. Vissa landskapselement såsom ägogränser 
och bylägen är ofta relativt stabila. Med hjälp av en 
försiktig retrospektion i kombination med ortnamn 
och skriftliga källor är det möjligt att närma sig 
medeltida förhållanden.

Ett 70-tal storskaliga lantmäterikartor över byar 
och enstaka hemman i anslutning till utrednings-
området har studerats. Huvudsakligen utgörs de 
av skifteskartor från 1700-talet och första hälften 
av 1800-talet. Dessutom finns några geometriska 
avmätningar från slutet av 1600-talet. Över 
Listerby finns en sockenkarta med tillhörande 
utförlig beskrivning från 1850. Samtliga kartor 
finns förtecknade bland referenserna och ett urval 
har georefererats i projektets GIS. Sammantaget 
ger kartorna en bild av kulturlandskapet före den 
agrara revolutionen i mitten av 1800-talet.

Till skillnad från kartmaterialet, som är tämli-
gen omfattande, är skriftliga källor från medeltiden 
mycket sparsamt förekommande. För att erhålla 
en synkron bild av bebyggelsens karaktär och 

omfattning samt fördelningen av de olika jordna-
turerna har uppgifter från Decimantboken (Decb) 
1651 sammanställts (tabell 1). Denna ger en bild av 
bebyggelsen före det svenska maktövertagandet. 
En svensk jordebok över Blekinge upprättades 
förvisso redan 1658, men landskapet räknades då 
till Kristianstads län. Först 1686 blev Blekinge ett 
eget län i jordebokssammanhang. Till saken hör 
att en jordrevning genomfördes i Blekinge åren 
1670–72. Syftet med denna var att åstadkomma en 
rättvis fördelning av skatterna och samtidigt vara 
en inventering av landskapets resurser. I samband 
med jordrevningen åsattes gårdarna mantal efter 
svensk modell.

Bebyggelsens omfattning och utbredning 1651 
redovisas tillsammans med byarnas ägoområden 
(byterritorier) på en för utredningen särskilt fram-
tagen analyskarta (figur 10). Syftet med denna är att 
erhålla en överskådlig bild av bebyggelsen i dalbyg-
den mellan Gärestad i väster och Nättraby i öster.

Resultatet av kart- och arkivgenomgången 
presenteras först med ett för hela utredningsområdet 
gemensamt stycke om typiska drag för det historiska 
landskapet, särskilt den äldre agrarbebyggelsen. 
Därefter följer ett avsnitt om byarna Vambåsa och 
Förkärla, som delvis avviker från det generella 
mönstret. Förhållandet sammanhänger troligen med 
att dessa byar ingick i en kunglig domän (kungalev) 
under äldre medeltid och senare ägdes av det världs-
liga frälset. Som en röd tråd genom landskapet löper 
den gamla kustlandsvägen. Betydelsen av denna 
gamla kommunikationsled – en föregångare till 
dagens E22 – kan knappast överskattas.
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Figur 10. Dalbygden mellan Gärestad och Nättraby före den agrara revolutionen. Byar och gårdar efter Decimantboken 1651. 
Ägogränser och landsvägen efter skifteskartor från 1700-talet och första hälften av 1800-talet. Skala 1:60 000.  
Karta och grafik: Alf Ericsson.
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Det historiska landskapet
Administrativ indelning
Utredningsområdet ligger i Ronneby och Karls-
krona kommuner i Blekinge län. Kommungränsen 
följer den gamla sockengränsen mellan Förkärla i 
väster och Nättraby i öster. Enligt äldre administra-
tiv indelning med rötter i tidig medeltid räknades 
området till Medelstas härad i landskapet Blekinge, 
som fram till 1658 var danskt territorium, då det 
införlivades med det svenska riket. Blekinges 
nuvarande sockenindelning är inte gammal. Till 
stor del hänför den sig till senare delen av 1800-
talet (Björnsson 1946:21). Inom utredningsområdet 
torde den emellertid vara förhållandevis oföränd-
rad sedan medeltiden.

Utredningsområdet berör fyra kyrksocknar, 
nämligen Edestad, Listerby, Förkärla och Nättraby. 
Vanligen följer gränserna mellan socknarna dem 
mellan byarna. Leråkra by var emellertid delad 
mellan Edestads och Listerby socknar. Nämnas 
kan också att Västra Björketorp hörde till Edestads 
socken, medan Östra Björketorp räknas till Listerby 
socken.

Socknarna existerade redan på 1200-talet och 
samtliga hade stenkyrkor vid medeltidens slut.  I 
Listerby och Nättraby fanns stenkyrkor redan 
omkring 1200. En stenkyrka uppfördes i Förkärla 
under högmedeltid (1250–1350), medan stenkyr-
kan i Edestad tillkom först på senmedeltiden. En 
offerkälla gjorde Edestad till en känd vallfärdsort. 
Stenkyrkorna har sannolikt föregåtts av träkyr-
kor. Åtminstone den sent tillkomna stenkyrkan 
i Edestad har avlöst en träkyrka. Ett franciskan-
konvent fanns i Listerby socken på ön Torkö i 
skärgården. Endast medeltidskyrkan i Nättraby 
är bevarad. Medeltida murverk ingår emellertid 

i Förkärla, såväl i koret som i långhuset (Ullén 
2002).

Förkärla var åtminstone sedan början av den nya 
tiden annex till Listerby. På 1500-talet var präst-
gården och klockargården öde och brukades av 
bönderna i byn (Ljunggren & Ejder 1952:492).

Kulturgeografisk indelning
Sedan gammalt indelas Blekinge i strandbygden, 
mellanbygden och skogsbygden. Utredningsområ-
det och den planerade vägsträckningen löper genom 
mellanbygden eller byabygden, som den också 
benämns. Ur ett näringsgeografiskt perspektiv är 
emellertid nämnda indelning inte helt lyckad, sär-
skilt gäller detta strandbygden, då den till stor del 
inte skiljer sig från mellanbygden. Från kulturgeo-
grafiskt håll har därför en annan indelning föresla-
gits, nämligen Listerbygden, skogsbygden, dalbyg-
den, skärgårdsbygden och östbygden (Björnsson 
1946:17).  Enligt denna faller utredningsområdet 
inom dalbygden, vilken är en kuperad slättbygd. 
Större slättområden finns vid Listerby och Förkärla.

Byar, gårdar och medeltida odlingsexpansion
För att erhålla en synkron bild av bebyggelse och 
jordnaturer har uppgifter från Decimantboken 1651 
sammanställts (tabell 1). Med ”Kungens tjänare” 
avses vad som i svenska jordeböcker benämns kro-
nobönder. Med ”Kronans tjänare” avses skattebön-
der. Adelns tjänare är samma sak som frälsebönder. 
Flertalet enheter var helgårdar, men det fans också 
några halvgårdar. Med ”bol” avses mindre enheter, 
närmast torp.

Bebyggelsen i analysområdet utgjordes i mitten 
av 1600-talet av byar med som mest 13 gårdar. 
Dessutom fanns nio enstaka hemman. I genom-

snitt fanns fem gårdar i en by. Störst var i fallande 
ordning kyrkbyarna Listerby, Förkärla och Nätt-
raby. Om Stora och Lilla Vambåsa räknas som en by 
blir den i samma storleksordning som kyrkbyarna 
(figur 11). 

Utifrån bebyggelseenheternas storlek, deras 
namn samt ägoområdenas form och geometri 
går det att i grova drag bestämma hur den äldre 
medeltidens nyodlings- och bebyggelseexpansion 
har gått till (figur 10). Bebyggelsekoncentrationer 
fanns som sagt främst i anslutning till kyrkorna 
i Listerby, Förkärla och Nättraby. Dessa byar har 
förhistoriskt ursprung med rötter i järnåldern. 
Några byar hade gemensam utmark, nämligen 
Binga, Leråkra och Heaby, likaså Skillinge, Bjärby 
och Grönadal. Stora och Lilla Vambåsa delade 
också på utmarken. I Småland benämndes sådana 
gemenskaper skogelag. Det har antagits att 
ursprunget till ett skogelag är en bolby (moderby) 
med sina avgärdagårdar (Tollin 1999:65). Om 
denna teori stämmer skulle Skillinge vara en bolby 
och troligtvis också Leråkra. Att Stora Vambåsa är 
moderby till Lilla Vambåsa kan tyckas självklart. 
Det fanns också tämligen många ensamgårdar och 
småbyar med egna ägoområden. I regel gränsar 
sådana små fastigheter till stora byar. Av ägofigu-
rerna att döma har Agdatorp, Buatorp och Täve-
torp avsöndrats från Skillinge, medan Emmahult 
tagits upp på Gredebys utmark. Ortnamn på -torp 
är tämligen vanliga i trakten och representerar 
nybyggen från vikingatid eller äldre medeltid. 
Sådana enheter hade i genomsnitt 2–3 gårdar på 
1600-talet. Ortnamn med för järnåldern typiska 
efterleder på -by, -stad och -inge representerar 
däremot betydligt större enheter med i genomsnitt 
6–7 gårdar. De senare utgör typiska bolbyar.
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Figur 11. Bebyggelseenheternas storleksfördelning. 
Källa: Decimantboken 1651.

Socken By/gård Kungens tjänare Adelns tjänare

Helgård Halvgård Bol Helgård Halvgård Helgård Halvgård Helgård Halvgård Bol

Edestad Gärestad 4 1 4 1

Hattatorp 1 1 2 3 1

Leråkra 3 3

Binga 1 1 3 1 3 2 1

V. Björketorp 1 2 2 1

Listerby Leråkra 3 3

Ö. Björketorp 1 1

Listerby 1 9 2 1 12 1

Kärragården 1 1

Yxnerum 8 8

Kartorp 3 1 3 1

Rolstorp 1 2 3

Heaby 2 2

Hjortsberga Djurtorp 2 1 3

Förkärla Förkärla 2 9 11

St. Vambåsa 7 7

L. Vambåsa 4 4

Saltäng 1 1

Äsketorp 3 3

Tromtösunda 2 1 3

Tromtö 1 1

Nättraby Skillinge 5 1 6

Bjärby 2 2 4

Skavkulla 1 1

Grönadal 1 1

Nättraby 9 9

Färmanstorp 2 2

Mjövik 3 3

Agdatorp 3 3

Emmahult 1 1

Buatorp 1 1

Tävetorp 1 1

Gredeby 1 5 6

Esketorp 5 5

SUMMA 38 1 4 60 2 26 1 124 4 4

Tabell 1. Byar, gårdar och jordnaturer enligt 
Decimantboken 1651. Anmärkning: Kungens bol i 
Gärestad ligger till Hjortsberga kyrka. Kungens bol 
i Hattatorp och Binga ligger till Edestads kyrka. Två 
skomakare finns i Listerby och en annan i Förkärla.
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Ovanstående iakttagelser skulle kunna utökas med 
fler observationer. För att förstå hur det historiska 
landskapet vuxit fram är det nödvändigt med mer 
omfattande studier av äldre lantmäterikartor, his-
toriska källor, ortnamn och inte minst arkeologiskt 
material.

Bebyggelseformer samt gärdes- 
och odlingssystem
Bebyggelsen var ofta samlad i byklungor, men det 
har också funnits byar med spridda gårdar. I en 
och samma by kunde båda dessa bebyggelseformer 
vara kombinerade. Åkermarken brukades årligen 
utan regelbunden träda (ensäde). Ibland fanns 
flera gärden i en by. Orsaken var att åkern inte all-
tid bildade sammanhängande fält av topografiska 
eller andra skäl. I byarna var jorden mestadels 
fördelad mellan gårdarna i ett oregelbundet skifte. 
Ett exempel på en by av nämnda slag är Östra 
Nättraby (figur 12).

Kyrkbyn Förkärla hade en delvis annorlunda 
struktur (figur 13). Av byns 11 hemman låg flertalet 
på rad norr om kyrkan, med några enstaka låg för 
sig väster om radbyn. Mellan radbyn i väster och 
Vambåsa bäck i öster fanns ett stort åkergärde i 
vilket samtliga hemman hade andelslotter. Av en 
konceptkarta framgår att de långsmala tegarna 
återkom i ett delvis regelbundet mönster, varom 
mer nedan. Öster om bäcken vidtog stora ängsmar-
ker. I ängen fanns några särhägnade åkerlyckor. 
Väster om radbyn och i anslutning till de avsides 
belägna gårdarna fanns flera mer eller mindre 
sammanhängande särhägnader med åker och äng. 
Väster därom vidtog byns samfällda utmark. Den 
senare var emellertid mestadels belägen nordöst om 
nämnda ängsmarker.

Figur 12. Kyrkbyn Östra Nättraby 1708. Bebyggelsen låg dels i en samlad byklunga, dels som spridda gårdar. 
Utsnitt ur en geometrisk avmätning (LSA I26-23:1). Norr åt vänster.

Fastighetsgränser och den gamla landsvägen
Fastighets- eller ägogränserna är av trenne slag. 
Flertalet är raka och löper synrät – som den 
gamla termen lyder – mellan särskilt anordnade 
råmärken. I vissa fall har förhistoriska rösen och 
stensättningar fått en sekundär användning som 
gränsmärken. Denna funktion fylls också av den 
välkända runstenen i Björketorpsmonumentet som 

står där rågångarna mellan Leråkra–Binga, Lis-
terby och Östra Björketorp möts (figur 10). Det före-
kommer också att ett vattendrag har nyttjats som 
fastighetsgräns. Så är fallet mellan Gärestad och 
Leråkra–Binga. Västra och Östra Nättraby skiljs 
av Nättrabyån. Likaså åtskiljs Västra och Östra 
Björketorp av ett mindre vattendrag. Det tredje 
slaget är mer ovanligt och utgörs av att landsvägen 
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Figur 13. Förkärla 1761. Inom utredningsområdet ligger 
kyrkan och fem gårdar. Vattendraget är den numera 
uträtade och kanaliserade Vambåsa bäck. Markan-
vändningen företer en tydlig zonering. Från väster till 
öster syns utmark, särhägnader med åker och äng, 
tomtmark, åkergärde och ängsgärde. Utsnitt ur en stor-
skifteskarta (LSA I9-4:2). Skala 1:10 000.

har använts som gräns. Det finns anledning att titta 
lite närmare på detta fenomen.

Den gamla kustlandsvägen löper i väst-östlig 
riktning antingen inom utredningsområdet eller i 
nära anslutning till detta (figur 10). Den är i regel 
mycket krokig och terränganpassad. Förutom 
vid Listerby och Förkärla går den inte mellan 
byarna, utan på längre eller kortare avstånd från 
bebyggelsen.

Landsvägen har fungerat som ägogräns utmed 
fyra sträckor. Längst västerut löper vägen i gränsen 
mellan Gärestad och Påtorp (Ronneby sn). Nästa 
sträcka är den mellan Kärragården och Leråkra. 
Öster om Förkärla kyrka sammanfaller ägogränsen 
mellan Förkärla och Vambåsa med landsvägen 
utmed en drygt kilometerlång sträcka. Vägen och 
gränsen går här genom gammal inägomark, vilket 
är ovanligt. Den östligaste sträckan är den mellan 
Agdatorp och Skillinge–Bjärby.  I samtliga dessa fall 
förefaller ägogränsen att löpa mellan en odalby och 
en avgärda enhet. Att så tycks vara fallet även mellan 
Vambåsa och Förkärla är förvånande, men saken 
diskuteras närmare nedan. Av detta följer att lands-
vägen existerade när nämnda enheter avsöndrades 
från sina moderbyar någon gång under medeltiden 
och då snarast dess äldre delar. Landsvägen i den 
1700-talet karterade sträckningen kan därför mycket 
väl vara från järnåldern eller äldre medeltid.

500 m
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Jordägande
Den mesta jorden i Blekinge ägdes av kronan 
eller var i händerna på skattebönder (Björnsson 
1946:38). Skriftliga dokument upprättades främst 
i samband med jordtransaktioner eller när en 
godsägare ville göra en förteckning (jordebok) 
över sina egendomar. Eftersom så lite jord ägdes 
av kyrkan och frälset har jord sällan bjudits ut till 
försäljning eller skiftats genom byte. Skattebönder 
och kronan avhände sig mycket sällan egendomar. 
Detta är den huvudsakliga förklaringen till att det 
skriftliga källmaterialet är så knapphändigt.

Jordnaturernas fördelning i analysområ-
det på 1600-talet skiljer sig inte från Blekinge 
i stort (tabell 1). Flertalet gårdar var antingen 
krono- eller skatte, medan betydligt färre bönder 
arrenderade jord av adeln. Skattebönderna ”kro-
nans tjänare” utgjorde 48,5 %, kronobönderna 
”kungens tjänare” 30,5 % och frälsebönderna 
”adelns tjänare” 21 %. Den stora andelen skatte- 
och kronojord i Blekinge är anmärkningsvärd. Det 
har antagits att den stora dominansen för krono- 
och skattejord sammanhänger med att Blekinge 
var en avlägsen och skogrik provins med dåliga 
förutsättningar för jordbruk (Björnsson 1946:38). 
Slutsatsen kan diskuteras. I det till Blekinge 
angränsande Värend, där inte heller jordbruket 
var det bästa och skogarna talrika, rådde omvända 
förhållanden. I Värend var nämligen frånvaron 
av kronogods total (Larsson 1979:492). Till saken 
hör att kronojorden i Blekinge inte bara fanns i 
skogsbygden – som utgjordes av häradsallmän-
ningar – utan också i den gamla bygden med rötter 
i förhistorisk tid. Den säregna fördelningen av 
jordnaturer i Blekinge måste förklaras på annat 
sätt.

Frälsejorden var inte något som dök upp här och 
var i byarna. Tvärtom var den starkt koncentrerad 
till Förkärla socken. De elva gårdarna i Stora och 
Lilla Vambåsa var samtliga frälse. Av kyrkbyns 
elva hemman ägdes nio av det världsliga frälset, 
medan två var i kronans ägo. De båda senare torde 
motsvara den senast på 1500-talet avvecklade 
prästgården samt klockargården. I Förkärla har 
också Vårfruklostret i Sölvesborg haft en gård och 
som köptes 1530 av riksrådet Axel Urup (Björkqvist 
& Persson 1990:45). Dessa egendomar bör också ha 
varit frälse innan de skänktes till kyrka och kloster.

Vambåsa och Förkärla
De skriftliga källorna från medeltiden är som redan 
påtalats mycket knapphändiga. Förutom kyrksock-
narna är det endast en handfull orter som omtalas 
under medeltiden. Ett särskilt intresse tilldrar 
sig Vambåsa – ett av fem kungalev i Blekinge 
som uppräknas i det s.k. huvudstycket från 1231 
i Kung Valdemars jordebok. De övriga var Lister 
(Mjällby?), Mörrum, (Bräkne-) Hoby, Ronneby och 
Lösen (KVJ, fol. 22v, 24v). Till saken hör att Lister 
vid denna tid inte räknades till Blekinge, inte heller 
Skåne, utan särredovisas som en egen bygd, samt 
att Hoby, Ronneby och Lösen omtalas som kunga-
lev i var sitt härad, nämligen Västra härad, Medel-
stads härad och Östra härad. Det ligger därför nära 
till hands att anta, att dessa orter var kopplade till 
den administrativa indelningen och utgjorde ett 
slags uppbördscentraler. Mörrum och Vambåsa 
faller utanför nämnda mönster. Det har föreslagits 
att dessa orter kan ha varit av lägre dignitet och 
tillkommit för att tillvarata mera specifika kung-
liga rättigheter. Att det i Mörrum handlade om det 
rika laxfisket sägs explicit. Däremot omtalas ingen 

motsvarande resurs i Vambåsa, men det har fram-
hållits att det kan ”knappast råda någon tvekan 
om att det varit verksamheten kring den viktiga 
hamnen Hjortahammar, som styrt denna lokalise-
ring” (Stenholm 1986:113). Vid inloppen till Hjor-
tahammar fanns på vikingatiden ett system med 
farledsspärrar (Lihammer 2007:110). Redan då var 
hamnen så pass betydelsefull att den var värd att 
förses med ett yttre skydd. På 1700-talet omtalas 
lämningar av ett kapell på udden vid hamnen och 
som troligen härrör från medeltiden (Björkqvist & 
Persson 1990:48). 

Det är obekant hur stora dessa kungalev var, 
likaså hur de var uppbyggda och organiserade. Vi 
ska här sammanföra några uppgifter om Vambåsa 
med den angränsande kyrkbyn Förkärla och som 
kan bidra till diskussionen om detta kungalev. Till 
skillnad från övriga här behandlade byar fanns som 
sagt enbart frälsejord (eller sådan som skänkts till 
kyrka och kloster) i Förkärla, likaså i Stora och Lilla 
Vambåsa. Dessa byar utgjorde alltså en enklav med 
frälsejord i en trakt som annars helt dominerades 
av krono- och skattejord. Förhållandet pekar på att 
de på något sätt hänger samman. I sammanhanget 
ska också framhållas, att det i samtliga kungalev, 
förutom Vambåsa, fanns en medeltidskyrka. Detta 
förhållande kräver också en förklaring.

Att Stora och Lilla Vambåsa har ett gemensamt 
ursprung framgår av att de hade samfälld utmark. 
Det förefaller troligt att den kungliga huvudgården 
låg i Stora Vambåsa och att gårdarna i Lilla Vam-
båsa var underliggande enheter och således ingick 
bland de tillagor (attinencis) som omtalas i Kung 
Valdemars jordebok.

Av ägofigurerna att döma förefaller Förkärla 
vara avsöndrat från Vambåsa (figur 10). Stora och 
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Lilla Vambåsa hade ett ovanligt stort ägoområde, 
som sträckte sig från kusten långt upp i skogsbyg-
den. Till detta kommer att kyrkbyn Förkärla låg 
egendomligt nära gränsen till Vambåsa. Vid den 
här antagna avsöndringen har kustlandsvägen 
fått bilda gräns mellan moderbyn Vambåsa och 
avgärdabyn Förkärla. Möjligen har därför inte bara 
gårdarna i Lilla Vambåsa utan också de i Förkärla 
ingått bland kungalevets tillagor. Den högmedel-
tida stenkyrkan i Förkärla kan ha förgåtts av en 
träkyrka, men den behöver inte nödvändigtvis ha 
legat i denna by, utan möjligen i anslutning till den 
kungliga huvudgården i Vambåsa. Hursomhelst, 
om Vambåsa och Förkärla under äldre medeltid 
utgjorde ett sammanhängande ägoområde innebär 
det, att det har funnits en kyrka även i det kunga-
lev som i jordeboken heter Vambåsa, precis som i 
övriga.

Det finns ytterligare en sak som förenar Vam-
båsa och Förkärla och som gör orterna särpräglade, 
nämligen en regelbunden tegindelning, något som 
var ovanligt i Blekinge. Över Stora Vambåsa finns 
en geometrisk avmätning från 1698 (LSA I2:1). På 
vidstående utsnitt av nämnda karta syns byns sju 
hemman (figur 14). Av dessa låg fyra samlade i en 
byklunga, medan tre låg för sig. Detta är ett bebyg-
gelsemönster som vi redan har stött på i denna 
framställning och som synes ha varit vanligt före-
kommande. Vidare kan noteras, att två hemman 
(nr 4 och 7) var uppdelade på två skilda bruknings-
enheter. Merparten av åkerjorden låg samlad i ett 
stort gärde väster om byklungan. I nämnda gärde 
hade byns samtliga hemman utom nr 6 sina tegar 
fördelade i ett regelbundet solskifte med ordnings-
följden 2-1-4-5-3-7. Hemman nr 6 hade sin åker i 
särhägnader.Figur 14. Utsnitt ur en karta över Stora Vambåsa från 1698 (LSA I2:1).
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En regelbunden tegindelning har också funnits 
i Förkärla, men av litet annorlunda slag. Över 
Förkärla finns en karta från 1704, som förvisso 
bara redovisar tegarna till två hemman i byn, 
men som likväl ger prov på att åkern var indelad 
i långsmala tegar. På en detaljerad konceptkarta 
från 1743 framgår däremot tegarnas fördelning 
över hela det stora åkergärdet öster om kyrkan och 
radbyn (figur 15). Till skillnad från Stora Vambåsa 
handlar det inte om ett konsekvent solskifte, men 
likväl finns en bestämd ordningsföljd sinsemel-
lan tegarna. I gärdet följer alltid vissa hemman 
varandra, nämligen nr 2, 8, 1, 11 och 4 samt nr 5, 
3 och 6. Mellan dessa parcellförband finns tegar 
tillhörande hemman nr 7, 9 och 10, men utan någon 
regelbunden följd. Frågan är hur detta mönster har 
uppkommit. Möjligen har det uppstått till följd av 
hemmansklyvning. Hemman nr 2, 8, 1, 11 och 4 har 
i så fall varit en storgård. Hemman nr 5, 3 och 6 en 
mellanstor gård, medan hemman 7, 9 och 10 repre-
senterar ursprungliga mindre gårdar. Förkärla kan 
med andra ord någon gång på medeltiden ha bestått 
av fem gårdar, varav två var större än normala 
gårdsbruk.

Det är ovisst när tegindelningarna i Vambåsa och 
Förkärla tillkom. Det har föreslagits att de gjordes 
först efter det att Blekinge blev svenskt och byarna 
lades under säteriet Skunkenberg (Björkquist & 
Persson 1990:45). Om så var fallet har tegskiftet 
gjorts strax innan kartorna upprättades, men saken 
motsägs av att godsherren i fråga – Hans Wacht-
meister – först år 1700 blev ägare till samtliga 
gårdar i Stora Vambåsa, medan tegskifteskartan 
upprättades redan 1698. Dessutom blir det svårt att 
förklara varför Förkärla, till skillnad från Vambåsa, 
inte också fick ett solskifte med konstant lägesföljd, Figur 15. Utsnitt ur en konceptkarta över Förkärla från 1743 (LMA 10-FÖR-1).
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Figur 16. Utsnitt ur en storskiftskarta över Agdatorp från 1759 (LSA I26-2:1). 
De möjliga gravfälten är inringade med en röd linje. Skala 1:5 000.

250 m
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utan något som mer liknar hemmansklyvning. Att 
tegindelningarna sammanhänger med ett adligt 
jordägande är helt riktigt, men de gjordes högst 
sannolikt redan under dansk tid. Troligen tillkom 
de därför att jordägarna, som hade sina sätesgårdar 
utanför Blekinge, ville ha en tydlig och regelbunden 
struktur i dessa byar och på så sätt erhålla en bättre 
överblick av ägorna, på samma sätt som deras ägor i 
Skåne och Danmark var inrättade.

Mycket är oklart om förhållandena kring 
kungalevet Vambåsa. Vi vet inte heller när och hur 
det övergick i privat ägo.  Hursomhelst finns det 
särpräglade förhållanden som förenar Vambåsa och 
Förkärla och som gör att dessa byar måste samman-
hållas i diskussionen om kungaleven i Blekinge.

Helvetes- eller Hellevikskrogen
På en storskifteskarta över Äsketorp från 1781 finns 
en hussymbol med påskriften ”Hellewikskrogen” 
utsatt norr om byns ägor i anslutning till landsvä-
gen (LSA I9-12:1). Redan på en storskifteskarta över 
Skillinge och Bjärby från 1776–77 finns två sam-
manbyggda hus markerade på samma plats (LSA 
I26-28:2). I kartans beskrivning uppges att bygg-
naderna tillhör ”Hellewigs krogen”, som i urminnes 
tider stått på Vambåsa ägor. Husen står intill en 
liten inhägnad, s.k. heja, som krögaren nyttjar. I 
beskrivningen omtalas också Hellevigs mossar. 
Krogen är också känd under namnet Helveteskro-
gen. Hellevikskrogen torde vara lantmätarens mer 
vårdade benämning på denna vägkrog. Hällevik är 
för övrigt ett fiskeläge på Listerlandet.

Möjliga gravar
På en storskifteskarta över Agdatorp från 1759 har 
lantmätaren markerat några mestadels rundade 

saker som skulle kunna vara bortodlade gravar 
(figur 16). Rundlarna är i regel 5–10 meter i diame-
ter. Eftersom rundlarna ligger i åkermark skulle 
de också kunna vara röjningsrösen, men till saken 
hör att det i betesmarken österut finns två gravfält 
med stort inslag av runda stensättningar och därtill 
några ensamliggande dito.

Blekinge och berörda socknar 
i Medelsta härad
Mats Anglert

Bebyggelsenamn och skriftliga belägg
Till de äldsta bebyggelsenamnen i Blekinge räk-
nas de med efterleden -by, -sta(d), -åkra och 
-inge, med en dominans av namnen som slutar på 
-by (Björkquist & Persson 1979; Hallberg 1990; 
Stenholm 1986:63). De bebyggelsenamn som 
slutar på -by och -sta(d) brukar tillskrivas den 
senare järnåldern, då majoriteten av dessa anses 
ha tillkommit. Åkra-namnen går också tillbaka 
till den senare delen av järnåldern, men har varit 
produktiva långt in i medeltiden. Bebyggelsenamn 
som slutar på -inge karakteriseras som inbyggar-
namn och är ofta äldre än de ovan nämnda. Under 
slutet av järnåldern dyker även bebyggelsenamn 
upp som slutar på -rum. Till storlek är dessa byar 
jämförbara med de som har bynamn. Till den äldre 
medeltiden hör det äldsta skiktet av torpnamn 
(-torp). Under den senare medeltiden anses namn 
som slutar på -ryd, -måla, -hult och -boda ha varit 
produktiva (tabell 2).

Av speciellt intresse framstår avsaknaden av 
äldre bebyggelsenamn med efterleden -lev (-löv) 
och -lösa i Blekinge (Ohlsson 1948). Betydelsen av 
efterleden -lev är ’arvegods, efterlämnad egendom’ 

och förekommer ofta tillsammans med person-
namn i förleden. Denna typ av bebyggelsenamn, 
som ofta går långt tillbaka i järnåldern, förekom-
mer frekvent både i Skåne och i Småland (Värend). 
Tolkningen av namnen är mångfacetterad (se 
Svensson 2019), men mycket talar för att de har 
utgjort större gårdar eller egendomar som gått i 
arv, en typ av odalgårdar. Antingen har bebyggels-
enamn med dessa efterled aldrig funnits i Blekinge 
eller så har de försvunnit genom en omfattande 
landskaps- och bebyggelseförändring. 

I Blekinge saknas även sakrala och teofora 
namn, men även namn knutna till kult och sam-
lingsplatser. På Lister har emellertid den senare 
namnforskningen lyft fram en speciell namnmiljö 
kring ett ursprungligt *Hör ’hednisk kultplats’ 
(Brink 1998). I övriga Blekinge har arkeologin även 
kunnat påvisa mycket speciella platser för kult och 
samling, och då inte minst platsen Vång (Henriks-
son & Nilsson 2016). Varför denna speciella plats 
har haft ett namn som på intet sätt utmärker sig är 
märkligt. Bertil Ohlsson pekade 1948, utan kun-
skap om den arkeologiska digniteten av platsen, på 
betydelsen ’gärde, skifte, avdelning av åkerjorden’, 
men framför allt på den ursprungligare betydel-
sen ’gräsvall’ eller ’betesmark’ (Ohlsson 1948:81). 
Mellan järnålderns kultplats och den medeltida 
byn måste en tydlig förändring av platsen skett, 
där det tidiga namnet på platsen suddats ut och 
ersatts med ett namn hämtat från ett reglerat 
jordbruk. I sammanhanget måste Björketorpsmo-
numentet från omkring 500–600-talet i närheten 
av denna plats nämnas, men även de tre samtida 
runstenarna från Lister. Dessa runstenar har ingen 
motsvarighet i tid, och måste därmed betraktas 
som mycket speciella. 
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Tabell 2. Ett urval av bebyggelsenamn i de berörda socknarna. 

Bebyggelsenamn Äldsta belägg 

Blekinge Landskapet omnämns som Blekingēg i en fornengelsk reseberättelse från 890-talet 
(efterleden ēg betyder betyder ’ö; strandbygd) och som Blegunc i slutet av 1100-talet. 
Namnet anses vara bildat till ett ursprungligt fjärdnamn fda. *Blek ’den glänsande; 
den stilla’, avseende en del av det stora, skyddande fjärdområdet mellan Listerby 
och Torhamn i sydöstra Blekinge. Bygden runt fjärden har efter denna fått namnet 
Blekung, senare Bleking och Blekinge. Det är dock också möjligt att fjärdens namn 
ursprungligen varit fda. *Blekung.

Ronneby Rotnæby ca 1300 (1231). Stadens namn innehåller i förleden fda. *Rotn ’den 
rytande*, ett äldre namn på Ronnebyån med syftning på vattenfall vid utloppet 
vid Ronneby. Efterleden är by ’gård, by’. Ronneby var ett av den danske kungens 
”konunglef” (kungalev), vilka har allmänt tolkats som kronans egendom, dvs. 
som kungamaktens ämbetsgods i motsats till kungens arvegods (Andrén 1983). 
Kungaleven tillhör den tidiga medeltiden och har föregått det institutionaliserade och 
formaliserade samhället som växte fram under medeltiden.

Edestad socken

Levalunda in…Leuolundom in blecongia, 4/10 1347 (DD 3:2 nr 397; SD 5 s. 724; ). Namnet 
Levalunda i Edestads socken kan delas i förleden Leva- av mansnamnet Levi och 
efterleden -lund i betydelsen ’skogsdunge’, möjligen med syftning på en helig lund 
eller en forntida kultplats (Hallberg 1990:89; SOL:199). Under 1347 har biskopen i 
Växjö erhållit egendomar i Levalunda (och Nättraby) av kung Magnus Eriksson, för 
kontakter med Östersjön.

Hattatorp  tiill Hendrick Jonssens gaardtt/ y Hattetorp, omkr. 1570 (LSL II, s. 496).

Leråkra Lierager, 1583. Leråkra antas vara ett tämligen ungt namn mot bakgrund av byarnas 
få gårdar (Ohlsson 1948:77; Hallberg 1990:30).

Björketorp Bircketorp, (Dec. 1651:439). 3 gårdar har legat i Edestad sn och 1 gård i Listerby sn.

Binga  tiill en gaardtt y Binga, omkr. 1570 (LSL II, s. 495). Namnet Binga anses syfta på 
en liten höjd (Hellberg 1979; Hallberg 1990:110). Namnet förekommer även vid 
Hallarumsviken i östra Blekinge, men även vid centralplatsen Hossmo i Kalmar län.

Boahaga j bodhahaga, 16/12 1499 (Krapperupark.)

Edestad …i Edhestdha S… Gaarde i Edhestada…, 17/3 1471. (Rep. II nr 2922). Efterleden är 
sta(d) och förleden möjligen ett mansnamn fda. *Ethi (SOL:64).

Gärestad Jerllestad ca 1570, Jerrestadt 1595 (Hallberg 1990:22). En rimlig tolkning av förleden 
i bynamnet är ’jarl’ medan efterleden stad betyder ’plats, ställe’.

Listerby socken

Listerby …j liisterby sogn…, 25/11 1421 (Rap or.). Sockennamnet, vars efterled är by med 
betydelsen ’gård, by’ avsåg ursprungligen kyrkbyn. Förleden innehåller troligen ett 
äldre namn, fda. *Liustra ’den ljusa’, på den genom kyrkbyn rinnande Listerbyån 
(Listerån). Listers hög, röse strax söder om landsvägen (L1979:3764; RAÄ Listerby 
95:1).

Leråkra Leeragre, omkr. 1570 (LSL II, s. X)

Yxnarum …paa Øxeran gierde…u.d. 1550 (Da. M. 4:6. s. 167). Förleden har betydelsen oxe, 
medan efterleden -rum innebär ’öppen plats, öppen mark’.

Bebyggelsenamn Äldsta belägg 

Kartorp …i kaartorp…16/12 1499 (Krapperupark.)

Kuggeboda Koggebod wære u.d. 1465, (ÆDA 1 s.84)

Rollstorp Roelstorp 1569 (LSL s. 773)

Björketorp Bircketorp, (Dec. 1651:441). 3 gårdar har legat i Edestad sn och 1 gård i Listerby sn.

Gö Gyø Hus, omkr. 1300 (KVJ:31 & 121)

Hjortsberga socken

Vång Vongh (jb 1633–34). Betydelsen av Vång är ’gärde, skifte, avdelning av åkerjorden’, 
men har en ursprungligare betydelse ’gräsvall’ eller ’betesmark’ (Ohlsson 1948:81)

Dagstorp …i Daxtorp…17/3 1471 (Rep. II nr 2922)

Djurtorp Giortorp…1583 av mansnamnet Gyrth, Giurth

Hjortsberga …i Hiorsbærg S.…17/3 1471 (Rep. II nr 2922)

Åstorp …j aasatorp j hiortzberga sokn…16/12 1499 Kalmar (Krapperupark.)

Förkärla socken

Förkärla …j førkerra…, 16/12 1499 (Krapperupark.). Socken och kyrkby, där namnet tycks 
vara en bildning till en inbyggarbeteckning *fyrikarl(ar), sammansatt av av fda. fyri 
’furuskog’ och karl (SOL:86). Innebörden skulle då vara ’furuskogskarlarnas by’. En 
alternativ förklaring till namnet är ’farbart ställe’ eller ’sank ängsmark’ (Vikstrand 
1993:48)

Vambåsa Wambasæ cum attinenciis suis, omkr. 1300 (1231) (Kung Valdemars jordebok:29). 
Vambåsa var även ett kungalev under tidig medeltid, men har uppfattats som ett 
tillägg med en speciell funktion, möjligen ett hamnläge.

Äsketorp …i Bleggind…i Eskistrup, 23/8 1320 (DD 2:8, s. 229 nr: 258)

Almö …i Almøe Gard…1641 (KrSk 1., s. 256). Två gårdar tas upp i Decimantboken från 
1651

Hasslö På Haslø hade den danske kungen tidigt ett ”hus” som omtalas i Ö-listan i Kung 
Valdermars Jordebok senast 1300 tillsammans med ett ”hus” på Gyø (KVJ, ö-listan).

Nättraby socken

Skillinge Skillinge, 1/4 1182 (DD 1:3 nr 102; Andrén 1983).

Bjärby Biergby garth, u.d. 1422 (Rep. nr 5994).

Allatorp i Bleggind i Alstrup, 23/8 1320 (Rep. nr 1307).

Agdatorp Audetorp, 1673 (Ohlsson 1948:90; Hallberg 1990:32)

Nättraby …omnia bona nostra…in Nædherby…Blecongia, 4/10 1347 (DD 3:2 nr 397)

Gredeby Grødby 1583, i betydelsen gryt ’sten’

Mjövik …bona nostra in Miowik…18/6 1351 (SD 6 s. 307)

Verstorp …y Viristorp gierde… ca 1570 (LSL II s. 498)
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Den ovan presenterade översikten av bebyg-
gelsenamnen ger endast grova riktmärken för 
namnens ålder, men ger en tillräcklig upplösning 
för en jämförelse med de tidigaste skriftliga beläg-
gen av bebyggelsenamn. Äldst är områdesnamnet 
Blekinge, som omtalas redan i slutet av 800-talet 
(se nedan), och då från en beskrivning av en resa i 
södra Östersjön (Callmer 1991). De tidigaste skrift-
liga beläggen härrör från en större kunglig donation 
av gårdar 1182 till premonstratenserklostret i Vä 
(DD 1:3 nr 102; Skyum-Nielsen 1953; Lihammer 
2007:125). Gårdarna har legat i Lörby, Norra och 
Östra Jämsunda, Rödeby, Skillinge och Vallby. För-
utom Lörby i Lister har gårdarna legat i den östra 
delen av Blekinge (det ursprungliga Blekinge?). 
För den aktuella undersökningen ligger Skillinge 
inom utredningsområdet. Nästa skriftliga källa av 
intresse är den s.k. Kung Valdemars Jordebok som 
är en avskrift från omkring 1300. I detta samman-
hang är kungalevslistan av intresse och som kan 
dateras till år 1231 (Andrén 1983:33). Här omtalas 
Lösen, Ronneby, Vambåsa, Bräkne Hoby och Mör-
rum som kungalev i Blekinge, samt ett kungalev på 
Lister som upphört, okänt till namn och plats. Även 
kungalevet i Lösen tycks ha reducerats under äldre 
medeltid (Anglert 2016). För denna undersökning 
är framför allt Ronneby och Vambåsa av intresse då 
båda har legat i Medelsta härad.

Den tidigaste institutionaliseringen av egen-
domar i Blekinge var knuten till institutioner i det 
centrala danska riket, till kyrkliga institutioner i 
Skåne och kungamakten. Under 1200-talet kan tyd-
liga ambitioner att integrera Blekinge i den danska 
maktsfären avläsas i det sparsamma skriftliga käll-
materialet, framför allt i Kung Valdemars Jordebok. 
Det framgår emellertid redan i samma källa att 

denna struktur var under upplösning då kungalevet 
på Lister redan var nedlagt och kungalevet i Lösen 
var reducerat. Den successiva upplösningen av det 
danska rikets organisation under det sena 1200-
talet och början av 1300-talet innebar att Blekinge 
förpantades till den svenska kungamakten (Andrén 
1985:104). Detta innebar bl.a. att Växjö biskopsbord 
1347 erhöll gods i Nättraby och Levalunda, och där-
med tillgång till Blekingekusten (SDHK-nr:5512). 
Före 1350 representeras en urbanisering i Blekinge 
av städerna Ronneby och Avaskär omtalade som 
städer i slutet av 1200-talet respektive före 1350 
(Andrén 1985; Ahlberg & Redin 1994). Nästa fas av 
städer utgörs av Sölvesborg, Elleholm och Lyckå, 
definieras av urbaniseringskriterier belagda först 
under 1400-talets första hälft. Den senaste urbana 
fasen tillhör den tidigmoderna tiden (1600-talet) 
och representeras av Kristianopel, Karlshamn och 
Karlskrona, vilken ska ses i ljuset av förändrade 
nationsgränser.

Med utgångspunkt i Decimantboken 1651 
framgår att kronobönderna (kronans landbor) 
utgjorde den största gruppen av gårdar i Medelsta 
härad (Dec 1651:430ff; tabell 3). Tillsammans med 

Tabell 3. Uppgifter hämtade från Decimantboken 1651 om jordnaturen i de olika socknarna.

Socken Kongens Thiennere
Kronobönder

Cronens Thienner
Skattebönder

Adelens Thiennere
Adelns bönder

Svensk adel Landsdomaregårdar

Ronneby sn 82 hela, 6 halva 30 hela, 1 halv, 3 boell 18 hela 10 hela, 2 halva

Hjortsberga sn 18 hela, 2 boell 11 hela 16 hela, 3 halva

Edestad sn 11 hela, 1 halv, 5 boell 14 hela, 1 halv 7 hela 5 hela (fiske)

Listerbys n 28 hela 21 hela, 1 halv 5 hela, 1 halv 12 hela 3 hela

Förkärla sn 16 hela 6 hela 24 hela 5 hela

Nättreby sn 22 hela 46 hela 2 hela 6 hela

Totalt 177 hela, 7 halva,7 boell 128 hela, 3 halva, 3 
boell

72 hela, 4 halva 27 hela, 2 halva 14 hela

skattebönderna (jordägare) uppgick antalet gårdar 
till mer än 300, dvs. ungefär ¾ av samtliga gårdar. 
Resten, ungefär 1/4, utgjordes av adelns landbogår-
dar. För hela Blekinge var det 16 % (Dec. 1651:16f). 
Ett påtagligt inslag var de gårdar som ägdes av 
svensk adel. Dessa låg på öar eller nära kusten och 
bedrev framför allt fiske. Även om uppgifterna är 
från efter reformationen är det anmärkningsvärt att 
kyrkan inte har ägt några gårdar över huvud taget.

Mellan socknarna framträder även en stor 
variation. I Ronneby socken, som till ytan var 
störst, var merparten av gårdarna ensamgårdar 
(Dec. 1651:430ff). Av större byar kan Kalleberga, 
Sörby, Ettebro och Hasselstad nämnas (se även 
Björnsson 1946:284ff). I Landeboken, från omkring 
1570, omtalas att bönderna och torparna i socknen 
uppgår till ett antal av 140 överensstämmer tämli-
gen väl med de något yngre uppgifterna (LSL:498f, 
tabell 4).

I Hjortsberga socken visade by- och gårdsstruk-
turen en annan bild. Av cirka 50 gårdar har flertalet 
av gårdarna ingått i byar (≥3 gårdar). Här framstår 
Vång med 9 gårdar, Dagstorp 7, Liatorp 5, Mölleryd 
4, Hjortsberga 3, Djurtorp 3 och Åstorp 3. Genom 
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Tabell 4. Uppgifter hämtade ur Lunds Stifts Landebok 
angående antalet tiondegivare i socknarna 

Socken

Ronneby Ronneby sn – Förutom staden anges att bönderna 
och torpen är till antalet 140 som bidrar till pastors lön 
(Landeboken:498f)

Hjortsberga Hjortsberga sn – Decimantes xlviij (48). Från 
Hjortsberga omtalas en kyrkobok från 1318. Spridningen 
av sockenkyrkans egendom tyder på ett avsevärt 
större upptagningsområde för landgillet än den egna 
socknen. Gårdar i byar som ligger i Förkärla, Edestad, 
Listerby, Tving och Ronneby socknar har varit knutna till 
Hjortsberga kyrka (Anglert 2016).

Edestad Edestad sn – annex till Hjortsberga – decimantes xxxviij 
(38).

Listerby Listerby sn – Decimantes lxix (69).

Förkärla Förkärla sn – Decimantes mz öer och smaaboell 
tillsamens lj (51).

Nättraby Nättraby sn – Decimantes lxxv (75).

ödeläggelse av byarna Dagstorp och Åstorp bild-
ades säteriet Skunkenberg 1670 (Cronholm 1976; 
Anglert 2016).

Edestad socken framstår som den minsta 
socknen utifrån antalet tiondegivare. Socknen har 
endast få ensamgårdar 1651. Edestad och Binga 
hade 6 gårdar var, Binga, Gärestad och Levalunda 
5, Hattetorp 4, Björketorp, Leråkra och Boahaga 3. 
Tre av bolgårdarna i respektive Binga, Edestad och 
Hattetorp låg till kyrkan i Edestad och en bolgård i 
Gärestad låg till Hjortsberga kyrka.

Den största byn i Listerby socken var Listerby 
med 13 gårdar, följt av Yxnarum med 8 gårdar. Kar-
torp och Kuggeboda hade 4 gårdar, medan byarna 
Roelstorp och Leråkra hade 3 gårdar var. Leråkra 
hade även 3 gårdar i Edestad. Även Björketorp var 
delat mellan dessa socknar med en gård i Listerby 
socken. Möjligen talar detta för att sockengränsen 
är senare än bebyggelsen. Som svenskt gods betrak-

tades Gö med ett flertal gårdar där Sönnertorp och 
Skibbetorp med 4 gårdar var är störst. Slottsherren 
i Kristianstad hade en gård på Jordö.

Förkärla by bestod 1651 av 11 gårdar. Av större 
byar kan även Vambåsa (Stora och Lilla) nämnas. 
Vambåsa omtalas redan 1231 i kung Valdemars 
jordebok som ett kungalev, dvs. som en del av den 
danske kungens tjänstegods (KVJ). I jordebokens 
ö-lista omtalas även att kungen hade ett hus. 
Under resten av medeltiden är källorna tysta. Av 
Decimantboken 1651 framgår att Stora och Lilla 
Vambåsa omfattade 7 respektive 4 gårdar (Dec. 
1651:442). Här framgår det att Tage Andersen 
Thott, som satt på Tromtö slott, hade gett 6 av de 7 
gårdarna i Stora Vambåsa till Förkärla kyrka innan 
han dog 1643. Samma källa anger att Lilla Vam-
båsa bestod av 4 gårdar. Socknens kronobönder 
huserade framför allt på de större öarna i socknen. 
På Hasslö rörde det sig om 8 gårdar och på Almö 4 
gårdar. Dessutom hade Landsdomaren i Blekinge 5 
gårdar på Hasslö.

I Nättraby socken var Nättraby den största byn 
1651 med 9 gårdar som tillhörde självägande bön-
der. Skillinge och Gredby byar hade 6 gårdar var, 
medan Esketorp hade 5 och Bjärby 4. Det adliga 
ägandet inskränkte sig till enbart 2 gårdar. De 7 
gårdarna på Aspö som tillhörde socknen tillhörde 
landsdomaren i Blekinge förutom en som tillhörde 
prästen i Nättraby kyrka.

Medelsta härads kyrkor
Beskrivningen av Medelsta härads kyrkor bygger 
framför allt på publiceringen av kyrkorna i Sveriges 
kyrkor och rapporten om Blekinges kyrkor inom 
forskningsprojektet Sockenkyrkorna: kulturarv och 
bebyggelsehistoria (Anderson 1932; Ullén 2002).

Ronneby kyrka – under 1100-talets senare del 
uppförs långhus, kor och absid i gråsten. Kyrkan 
har haft långhusportaler både i söder och norr 
samt en korportal i söder. Under 1200-talets första 
decennier uppförs de båda korsarmarna med rund-
bågiga öppningar med tegelomfattningar. Möjligen 
sker denna tillbyggnad i samband med att Ronneby 
upphöjs till prostkyrka och att platsen börjar urba-
niseras. Valvslagningen antas ha ägt rum i början 
av 1300-talet. Det ursprungliga långhuset inre 
areal var 167,4 kvadratmeter.

Edestad kyrka –kyrkan består av ett långhus och 
ett rakavslutat kor av kluven gråsten med skolade 
fogar av tegelflis (Ullén 2002). En dendrokronon-
logisk analys av takstolarna daterar kyrkan till 
1400-talets mitt (Andersson 1997). Senmedeltida 
sakristia och möjligen vapenhus. Kyrkan har varit 
en vallfartskyrka med närliggande offerkälla. 
Spetsbågig portal i söder med tegelomfattning. Det 
ursprungliga långhusets inre areal mäter 130,5 
kvadratmeter.

Hjortsberga kyrka – det har spekulerats kring en 
äldre träkyrka, men några konkreta spår föreligger 
inte. Den nuvarande stenkyrkan hyser dock äldre 
träskulpturer. Den kända kyrkan bestod av långhus 
och rakt avslutat kor med invändig absid i kluven (?) 
gråsten (och sandsten) och har utifrån dendrokrono-
logiska analyser daterats till 1200-talets första hälft 
(Ullén 2002; Andersson 1997; Anglert 2014). Kyrkan 
har även haft ett brett västtorn som kan ha varit 
samtida eller byggt strax efter långhuset. Kyrkan har 
inte haft valv. Troligen både syd- och nordportal, 
men även korportal. Det ursprungliga långhuset har 
haft en inre areal av 105,75 kvadratmeter.
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Listerby kyrka –kyrkan är kraftigt ombyggd, 
men kan vara från omkring 1200 med långhus, kor 
med absid i gråsten (Anderson 1932; Ullén 2002). 
Vapenhus nämnt 1692 och sakristia byggdes 1738. 
Skevhet i längdaxeln. Kyrkan har inte försetts med 
valv. Det ursprungliga långhuset har haft en inre 
areal av 156,6 kvadratmeter.

Förkärla kyrka – 1200-talets senare hälft eller 
omkr. 1300 uppförs långhus och kor i gråsten och 
tegel (Anderson 1932; Ullén 2002). Murverket var 
försett med en skråkantssockel. Västgaveln har 
varit uppförd av tegel och försedd med blinderingar. 
Någon valvslagning i kyrkan är inte känd. Möjligen 
vapenhus och sakristia under medeltiden. Det 
ursprungliga långhuset har haft en inre areal av 121 
kvadratmeter.

Nättraby kyrka – Under slutet av 1100-talet 
uppförs långhus, kor och absid i gråsten. Kor 
avsmalnande åt öster (Anderson 1932; Andersson 
1997; Ullén 2002). Något senare har kyrkan fått ett 
brett torn, som förbundits med långhuset genom 
två sekundära arkadöppningar i väster. Portal i 
koret och långhuset i söder och norr. Ingen dopfunt 
i sten. Några valv har inte funnits i kyrkan. Västtor-
net revs senast vid 1600-talets mitt, vilket med-
förde att två strävpelare uppfördes i väster. Under 
1500-talet tillkommer ett vapenhus i korsvirke, 
tidigare i tegel? Det ursprungliga långhuset hade en 
inre areal av 148 kvadratmeter.

Fyra av landskapets sex bevarade kyrkor från 
medeltiden kommer från Medelsta härad, nämligen 
Ronneby, Edestad, Hjortsberga och Nättraby (Ullén 
2002). De båda övriga är Ramdala och Sölvesborg. 

Betydande delar av bevarat murverk finns även i 
Förkärla och Fridlevsstad. I Lösen och Ysane kyrkor 
är de medeltida koren bevarade. Förmodade träkyr-
kor av okänd ålder anses ha föregått stenkyrkorna 
i Edestad, Hjortsberga och Nättraby (Andersson 
1997), men några fysiska spår av dessa byggnader 
föreligger inte. Stenkyrkorna har emellertid till-
kommit under olika tider. Äldst förefaller kyrkan i 
Nättraby vara som dateras till senare delen av 1100-
talet. Till samma dateras även stenkyrkan i Ron-
neby. Stenkyrkan i Hjortsberga dateras utifrån de 
dendrokronologiska analyserna av de välbevarade 
takstolarna i kor och långhus till 1228 ±5 respek-
tive vintern 1244–45. I grannsocknen Edestad har 
motsvarande analys av takstolen gett dateringarna 
(fällningsår) 1421 ±5 respektive 1445 ±5. Edestads 
dateringar stämmer väl överens med kyrkans mur-
verk, medan kyrkans byggnadselement framstår 
som alltför ålderdomliga då de återfinns i områdets 
äldre kyrkor. Att kyrkan har haft en föregångare 
av trä framstår i beskrivningarna som självklart 
då den ”i folktraditionen betecknas som mycket 
gammal” (Ullén 2002:28).

En medeltida valvslagning i Blekinges kyrkor har 
endast förekommit i begränsad omfattning. Av de 
här studerade kyrkorna är det bara kyrkan i Ron-
neby som försetts med kryssvalv under senmedeltid 
(Wienberg 1993:106ff). Byggandet av torn i Blekinge 
har även varit begränsat under senmedeltid och 
berörde endast städerna Ronneby och Sölvesborg. 
Av de här studerade kyrkorna har förmodligen både 
Hjortsberga och Nättraby redan haft äldre västtorn. 
Härmed framstår dessa aspekter av gotikiseringen 
av Blekinges medeltida kyrkor som högst blygsam.

Storleken av stenkyrkorna talar för att de har 
uppförts som sockenkyrkor, och inte gårdskyrkor.
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Runstenar
Från Blekinge finns tio kända runstenar med en 
rumsligt och tidsmässigt stor spridning.

Från Lister finns fyra bevarade runstenar. 
Inskriptionerna på tre utav stenarna är ristade med 
urnordiska runor, som daterar runstenarna till 
600-talet (Imer 2015:101, 138, 264). Tillsammans 
med Björketorpstenen, nära Listerby, är dessa 
runstenar unika i ett (syd)skandinaviskt perspek-
tiv genom sin tidiga datering. Två av stenarna, 
Gummarpsstenen och Stentoftenstenen, har sin 
äldsta kända lokalisering i närheten av den äldre 
landsvägen som passerade borgen i Sölvesborg. 
År 1627 nämns Gummarpsstenen då den ”findis 
udi Blekinge i lister herrid udi en Eng som ligger 
straux hosz Sylliszborg slott, oc kaldisz samme Eng 
Gommor Eng” (Jacobsen & Moltke 1942). Stentof-
tenstenen flyttades 1864 från sin äldsta kända plats 
inom ”Stentoften”, möjligen ett äldre gravfält, strax 
intill landsvägen vid Sölve by. Den tredje stenen 
omtalas i slutet av 1600-talet, då den låg på mar-
ken ”udi Michel Nillssens gaard synden for hans 
stuwegh” i Istaby. I Sölvesborg finns ytterligare en 
sten, Sölvesborgsstenen, som även den tillhör en 
mindre grupp runstenar och har daterats till slutet 
av vendeltiden utifrån runinskriptionen (Imer 
2015:279). Den har idag en placering utanför kyr-
kan och äldsta kända lokalisering 1748 är i kyrkans 
murverk. Ingen av stenarnas ursprungliga place-
ring har kunnat fastställas. Eftersom stenarna har 
bevarats är det rimligt att anta att de återbrukats i 
olika sammanhang.

I Sölvesborgs gamla kloster hittades ytterligare 
en runsten. Denna sten dateras till 700-talet med 
inskriptionen’…gjorde [efter] Asmund, sin son’ 
(Imer 2015).

Sturkö-stenen ’Gudes skeppare reste (NN:s) sten’ 
är förmodligen från 1000-talets början. Stenen 
anses vara något äldre än Lösen II, vilken har gått 
förlorad, men dateras till 1000-talets mitt med 
inskriptionen ’Toka lät resa dessa stenar efter …
gunne, den gode, Gyrds arvinge’. Både ornamenti-
ken med ormslinga och inskriptionen (ordanvänd-
ning) visar att stenen har svensk påverkan (Jacob-
sen & Moltke 1942: DR 365).

Många av de senvikingatida/tidigmedeltida 
runstenarna har ansetts vara kristna. Detta gäller 
framför allt de runstenar som är försedda med kors 
eller som har en inskription i form av en kristen 
bön. En stor andel av de kända runstenarna från 
denna tid har även haft ett sekundärt samband 
med kyrkobyggnader. Många runstenar har fått en 
sekundär placering i kyrkors murverk eller en place-
ring i på kyrkogården/kyrkogårdsmuren. I Blekinge 
är det bara den försvunna runstenen i Lösen (DR 
365, Lösen-st. 2) som tyder på en sådan kontext. 

Utmärkande för Blekinges runstenar är framför 
allt deras olika karaktär och spridning över tid. De 
tidiga runstenarna från 600-talet är till sin karak-
tär mer eller mindre unika. De har på ett tydligt 
sätt ingått i en iscensättning och gestaltning i ett 
landskap. De har med största sannolikhet förmed-
lat ett budskap utgående från en krigararistokrati 
(Sundqvist & Hultgård 2004). Ett liknande uttryck 
förmedlar även Sturkö-stenen, även om den till-
kommit ungefär 400 år senare.

En generell tolkning av runstenar är att de skild-
rar och representerar en samhällselit. Ofta kan de 
knytas till elitens miljöer och deras storgårdar. Till 
detta scenario har även de tidiga kyrkorna förts, 
åtminstone de som är äldre än den heltäckande 
sockenbildningen. 
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Tabell 5. Vikingatida och tidigmedeltida skattfynd (depåfynd) i Blekinge.  
Birgitta Hårdh 1976a–b; Cecilia von Heijne 2004.

Fyndplats

Gärestad (Edestad sn) Skatten hittades 1888 och bestod av 9 smyckesdelar och bitsilver samt ca 1 420 mynt. Skatten bestod av ca 1077 
tyska mynt, 275 engelska, 34 danska, 23 arabiska, 5 från Böhmen, 2 Irland, 2 Schweiz och 1 Ungern. T.p.q.: 1056

Vång (Hjortsberga sn) Skatten hittades 1866, bestod av 106 delar från smycken och bitsilver och fler än 4000 mynt: 3414 tyska, 493 
engelska, 134 danska, 25 arabiska, 10 ungerska, 8 iriska, 2 böhmiska, 2 schweiziska,1 bysantinskt. T.p.q.: 1120

Johannishus (Hjortsberga sn) Gravfynd 1821 – ett nordiskt mynt. T.p.q.: ca 825

Johannishus (Hjortsberga sn) Fyndår 1857 – ett tyskt mynt. T.p.q.: 1014.

Mörtjuk (Bräkne Hoby sn) Gravfynd 1829 av 2 islamiska mynt. T.p.q.: efter ca 930–940.

Tärnö (Hällaryd sn) Skatten består av 118 delar smycke och bitsilver samt 5+1 mynt. T.p.q.: 936

Vämö (Karlskrona) 2+2 arabiska mynt. T.p.q.: 952/3

Yxnarum (Listerby sn) Skatten hittades 1902, 6 delar smycke och bitsilver samt 113+42 arabiska mynt. T.p.q.: 954/5

Listerby (Listerby sn) Depåfynd hittades 1775–1811, 10+X mynt. T.p.q.: 1090

Hörby (Mjällby sn) Skatten hittades1866 och bestod av en guldarmring 

Gredeby (Nättraby sn) Skatten hittades 1833, 3+? Arabiska mynt, T.p.q:915/16

Skällenäs (Sturkö sn) Myntet hittades 1851, 1 arabiskt mynt. T.p.q.: 859/60

Sturkö (Sturkö sn) Skatten hittades 1890, 62 delar smycke och bitsilver samt ca 300 mynt. 103+72 tyska mynt, 61+45 engelska mynt, 14 
arabiska, 10 nordiska, 1 Byzans, 1 Böhmen, 1 Italien. T.p.q.: 1002

Sölvesborgs stad Skatten hittades 1856, 19 delar smycke och bitsilver samt 21+? Mynt. 16+? Tyska mynt, 4+10 engelska, 1+5 
arabiska. T.p.q.: 991

Ytterön (Torhamns sn) Skatten hittades 1829 och bestod av 4 guldarmringar

Gräsvik, (Åryd sn) Skatten inköpt 1892, 2 (guld)armringar

Norragården (Mörrum sn) Depåfynd insamlat på 1900-talet bestående av 139 mynt. T.p.q.: 1047

Öppenskär (Torhamns sn) Fyndet består av, ca 200 identifierade mynt +okänt antal myntfragment. Präglingsår mellan slutet av 600-talet och 
921/22. Imitationer daterade till 937–41 e.Kr. (Gustin 2018) 

Skattfynd
Inom Medelsta härad har sju skattfynd framkom-
mit (Hårdh 1976a och 1976b; von Heine 2004). De 
båda äldsta skattfynden kommer från Gredeby i 
Nättraby sn respektive Yxnarum i Listerby sn och 
består av arabiska mynt från 900-talet nedlagda 
efter 915/16 (tabell 5). I Johannishus, Hjortsberga 
sn, har ett nordiskt mynt påträffats i en grav, med 
en datering till cirka 825. Från samma socken finns 
ett tyskt mynt från början av 1000-talet. I övriga 
skattfynd har mynten en annan ursprunglig prove-
niens med en dominans av europeiska, framför allt 
västeuropeiska. I Listerby har ett tidigt påträffat 
skattfynd daterats till 1090. Gärestad-skatten i 
Edestad sn och Vång-skatten i Hjortsberga sn har 
deponerats tidigast 1056 respektive 1120 e.Kr.

Skattfynden från Blekinge har en tydlig sprid-
ning inom dalbygden och kustbygden (skärgården). 
Detta gäller främst de tidiga skattfynden. Från 
omkring mitten av 1000-talet sker en tydlig för-
ändring av skattfyndens innehåll i Blekinge och på 
Bornholm. De danska mynten minskar kraftigt, för 
att nästan helt upphöra på Bornholm (von Heijne 
2004). Depåfynden i Blekinge följer samma utveck-
ling och efter 1050 kommer väsentligt färre danska 
mynt hit. Istället ökar andelen tyska mynt. 
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Resultat – fältinventeringar
Arkeologisk inventering
Den arkeologiska inventeringen ägde huvudsakligen 
rum 9–17 september 2019. Inventeringen utfördes 
av Mikael Henriksson (Blekinge museum), och Tyra 
Ericson (Arkeologerna SHM, Lund). Årstiden, med 
fullt lövverk, var inte optimal. Trots detta nyupptäck-
tes dels en stor mängd lämningar av lägenhetsbebyg-
gelser, dels två områden med röjningsrösen. Inom ett 
av dem förekommer eventuellt även gravar i form av 
stensättningar. För de flesta lägenhetsbebyggelserna 
fanns underlag från historiska kartor. Det fanns 
också flera lägenhetsbebyggelser, vägmärken och 
annat som noterades på historiska kartor men där 
inga lämningar var synliga ovan mark.

Förutom forn- och kulturlämningar noterades 
ett trettiotal områden med lämpliga lägen för 
boplatser och gravar.

Rekognoscering för pollenanalys ägde rum den 
2 oktober 2019 och utfördes av Per Lagerås och 
Santeri Vanhanen (båda Arkeologerna SHM, Lund).

En riktad specialinventering av potentiella 
stenåldersboplatser ägde rum 6–7 oktober 2019 
och utfördes av Björn Nilsson (Lunds Universitet). 
Denna redovisas i bilaga 4.

Tidigare registrerade forn- 
och kulturlämningar
Inom utredningsområdet finns ett hundratal 
tidigare registrerade forn- och kulturlämningar. 
Dominerande är tre typer av lämningar:

• Gravar, oftast i form av stensättningar eller 
rösen, ibland samlade på gravfält.

• Ristningslokaler, oftast i form av skålgropar 
på block.

• Senare tiders lämningar såsom by-/gårdstom-
ter, lägenhetsbebyggelser, stenbrott, kvarnar 
med mera.

En fornlämningskategori som nästan helt lyser med 
sin frånvaro är boplatslämningar. Av dessa finns 
endast två registrerade, grav- och boplatsområdet 
Nättraby 65:1 och härden Nättraby 147. Bristen på 
kända boplatslämningar är ett resultat av att explo-
ateringar och därmed exploateringsundersökningar 
varit få i dessa trakter, och att de forskningsun-
dersökningar som företagits i första hand berört 
gravmiljöer. Som jämförelse kan nämnas den mängd 
tidigare okända under mark dolda boplatslämningar 
som påträffats vid utredning och förundersökning 
inför byggandet av väg E22 etappen Lösen–Jämjö 
(Åstrand m.fl. 2017, Persson m.fl. manus).

De tidigare registrerade forn- och kulturläm-
ningarna redovisas i bilaga 1.

Utredningsobjekt
Utredningsobjekten utgörs av terränglägen där san-
nolikheten bedöms vara stor för att det ska finnas 
under mark dolda forn- och kulturlämningar. Inom 
utredningsområdet identifierades 31 sådana objekt 
vid inventeringen. Flertalet bedöms preliminärt 
som lägen för överodlade boplatser, i en del miljöer 
kan överodlade gravar finnas.

Utredningsobjekten varierar påtagligt i storlek, 
från cirka 2 100 till 173 800 kvadratmeter. Flertalet 
objekt ligger i åkermark.

Förutom utredningsobjekten kan en del av de 
nyupptäckta forn- och kulturlämningarna komma 
att bli aktuella för arkeologisk utredning steg 2.

Utredningsobjekten redovisas i bilaga 2.

Nyupptäckta forn- och 
kulturlämningar (FMI-enheter)
Fyrtio forn- och kulturlämningar nyupptäcktes, 
och en tidigare känd lämning (Förkärla 192) mättes 
in mer exakt än det tidigare registrerade läget.

Av de fyrtio lämningarna utgörs nitton av lägen-
hetsbebyggelse eller plats för lägenhetsbebyggelse 
och två betecknas som husgrund, historisk efter-
som det inte i nuläget är klart om de utgjort just 
lägenhetsbebyggelser.

Bland lämningarna finns också en samman-
hängande linje av den gamla kustlandsvägen, 
sammanställd av data från ett flertal historiska 
kartor. Delar av vägsträckningen, som ibland haft 
flera alternativa sträckningar, är sedan tidigare 
registrerade under olika nummer i Fornreg.

FMI-enheterna redovisas i bilaga 3.

Fynd 
De fåtaliga fynden påträffades alla vid den riktade 
inventeringen av potentiella stenåldersboplatser 
(se bilaga 4). De består av ett fragment av en slipad 
flintyxa (fynd 1), ett fragment av keramik av förhis-
torisk typ (fynd 2) och ett flintavslag (fynd 3), och 
är registrerade under Blekinge museums inventa-
rienummer 29591.

Fynden redovisas i bilaga 5.

Utredningsområdet 
Resultaten av den arkeologiska fältinventeringen 
redovisas i sju kartuppslag, från väster till öster. Se 
även bilaga 1–3.
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Figur 17. Läge 1 från öster.

Figur 18. Läge 30 från sydväst.

Kartuppslag I
Utredningsområdet tar sin början vid trafikplats 
Ronneby Öster, nordväst om Gärestad by i Edestad 
socken.

Denna del av utredningsområdet går i hög 
utsträckning genom skogsmark. Flera rösen och 
stensättningar är bevarade på de högre lägena. 
Nordväst om Gärestad berörs flera lägenhetbebyg-
gelser. Senare tider representeras även av ett antal 
stentäkter (till exempel Edestad 232), en linbasta 
(Edestad 247) och platsen för en vattenkvarn i 
Angelån (FMI-enhet 790). De utpekade boplatslä-
gena utgörs av små åkerlyckor eller kanten av större 
åkerpartier (figur 17–18).
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Figur 20. Läge 10 från väster.

Figur 19. Läge 4 från nordöst.

Kartuppslag II
På ömse sidor om Rödebäck har i forna tider det 
idag helt utdikade och uppodlade Möcklekärr brett 
ut sig. Längs våtmarkens, tidigare sjöns, kanter och 
vid de impediment som tidigare utgjorde öar, finns 
ett flertal lämpliga boplatslägen (läge 4–7, figur 19).

Öster om Möcklekärr sträcker sig Johannishuså-
sen, känd för en stor mängd fornlämningar såsom 
runstensmonumentet vid Björketorp (Listerby 381) 
och flera gravfält. Den del av åsen som faller inom 
utredningsområdet är delvis störd av grustäkt, men 
boplatslägen finns i anslutning till några mindre 
åkerlyckor och inom de icke täktade delarna av 
skogspartierna finns bra lägen för såväl boplatser 
som under mark dolda gravar (figur 20).

Åsen utgör också gräns mellan Edestad och 
Listerby socknar.
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Figur 22. Bron (781–782) i Listerby från norr.Figur 21. Gamla kustlandsvägen Listerby 123:1 från öster.

Figur 23. Läge 11 och 12 från väster.

Kartuppslag III
Listerby ligger i jordbruksmark i anslutning till 
Listerbyån. I höjdlägen finns gravlämningar i form 
av bland annat röset Listers Hög (Listerby 95:1).

Väster om Listerby kommer en sträcka av den 
gamla kustlandsvägen (FMI-enhet 795) in i utred-
ningsområdet. Vägen, som är en direkt föregångare 
till dagens väg E22, har medeltida anor och har 
genom århundradena haft olika sträckningar. Delar 
av den är registrerad som kulturhistorisk lämning i 
fornminnesregistret, under flera olika registernum-
mer. Just här kallas den Listerby 122:1 och Listerby 
123:1. Vägen är delvis fortfarande i bruk, ofta som 
skogsväg (figur 21–22).

Listerby bytomt har konstaterats ha en större 
historisk utbredning åt norr än den som är regist-
rerad, baserat på storskifteskartan från 1791 (LSA 
I21-25:4). Den tillkommande delen är FMI-enhet 
785 medan den tidigare registrerade delen har 
fornlämningsnummer Listerby 199. Stora delar av 
bytomten är ännu bebyggd.

Flera lämpliga boplatslägen har noterats öster 
om Listerby (figur 23). På detta kartblad syns även 
läge 13, som topografiskt istället hör till nästa 
dalgång österut och Förkärla socken.
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Figur 25. Del av läge 19 i förgrunden med läge 18 och Förkärla kyrka i bakgrunden, från öster.

Figur 24. Läge 16 från sydväst.

Kartuppslag IV
Förkärla kyrka och bytomt ligger på västra sidan av 
Vambåsabäckens dalgång. På omgivande höjder och 
impediment finns gravar, fossil åkermark och flera 
andra forn- och kulturlämningar bevarade. Bland 
de yngsta är ett stridsvärn från andra världskriget, 
Förkärla 227. Omedelbart söder om den nuvarande 
vägen, öster om Vambåsabäcken, ligger en gravhög 
(Förkärla 138:1).

Förkärla bytomt (Förkärla 82:1) ligger norr om 
kyrkan och är idag till stor del trädbevuxen. Bytom-
ten har enligt storskifteskartan 1761 (LSA I9-4:2, 
LMA 10-FÖR-3) även omfattat gårdslägen väster 
om bytomten, varav ett (FMI-enhet 786) ligger 
inom utredningsområdet. En lägenhetsbebyggelse 
(FMI-enhet 799) har enligt samma kartor legat 
väster om byn medan två andra enligt enskifteskar-
tan från 1815 (LSA I9-4:5) legat längs landsvägen 
ytterligare längre västerut. 

Lämpliga boplatslägen har identifierats i anslut-
ning till fossil åkermark och gravar på dalgångens 
västra sida (läge 14–16, figur 24) och i anslutning 
till bytomten (läge 17–18, figur 25). Det ytmässigt 
omfattande läge 19 längre österut bedöms vara ett 
bra grav- och boplatsläge och ansluter även det till 
såväl gravar som fossil åkermark. Bearbetad flinta 
(fynd 1) har påträffats inom läge 16.
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Figur 28. Hellevigskrogen 789 Figur 26. Ett torpröse inom fossil åkermark 808, från 
sydväst.

Figur 27. Röset 771 inom fossil åkermark 809, från norr.

Kartuppslag V
Nära gränsen mellan Förkärla och Nättraby 
socknar har, på båda sidor, förlagts ett antal torp/
lägenhetsbebyggelser som är utmärkta på äldre 
kartor. Något är fortfarande bebott och några är 
sedan tidigare registrerade i fornminnesregistret, 
till exempel lägenhetsbebyggelsen Förkärla 193 
och linbastan Förkärla 192. De övriga gick i nästan 
samtliga fall att identifiera med lämningar i skogen, 
till exempel spisrösen och delar av stengrunder. 
Många av dessa var dock så övervuxna av snår att 
de inte kunde karteras eller beskrivas annat än 
mycket översiktligt. I anslutning till minst en av 
lägenhetsbebyggelserna finns fossil åker med så 
kallade torprösen; mycket stora och höga röjnings-
rösen (FMI-enhet 808 och eventuellt även 772–773, 

figur 26). I närheten påträffades även fossil åker 
med lägre röjningsrösen som sannolikt är av äldre 
datum (FMI-enhet 809 med 771, figur 27).

Den gamla kustlandsvägen har här en sträck-
ning i skogen norr om åkermarken. Nära vägen 
finns flera gravmonument, samt milstenar och 
andra sentida lämningar som har med vägen att 
göra. Vägmärket Förkärla 142:1 står idag inne i 
skogen och visar var en äldre slinga av vägen avvi-
ker från den som idag är i bruk. I den inre delen av 
dalgångens odlingsmark är ett större område med 
lämpliga boplatslägen (läge 20).

I en punkt där sockengränsen möter gränsen 
för Äsketorps by står ett så kallat femstenaröse 
(FMI-enhet 796, se figur 6). Det är markerat som 
gränsmärke nummer 14 på storskifteskartan 

över Skillinge och Bjärby 1776–77 (LSA I26-28:2, 
LMA 10-NÄT-15). Röset står idag inklämt mellan 
byggnader.

Strax norr om femstenaröset gör sockengränsen 
en liten böj åt öster och inne i denna böj har en krog 
legat, kallad Hellevigskrogen men även känd som 
Helveteskrogen (FMI-enhet 789). Idag finns endast 
grundmurarna bevarade (figur 28).
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Figur 29. Läge 23 i förgrunden och 
läge 24 i bakgrunden, från väster.

Figur 30. Läge 29 i förgrunden och 
läge 27 i bakgrunden, från väster

Kartuppslag VI
I såväl Skillinge som Bjärby finns flera bevarade 
gravar och gravfält, till exempel Nättraby 34:1, 65:1 
och 68:1. Även fossil åker och ett antal ristningslo-
kaler finns registrerade, de senare ofta på impedi-
ment i odlingsmarken i Skillingebäckens dalgång 
som löper centralt i området.

Väster om stensättningen Nättraby 109:2 
nyupptäcktes ett område med rösen och eventuella 
stensättningar (FMI-enhet 807). Längre åt öster 
finns två områden som ser ut att vara gravfält på 
kartan över Agdatorps storskifte 1759 (FMI-en-
het 793–794, figur 16). Här finns också flera bra 
boplatslägen, i några fall med lösfynd av förhisto-
risk keramik respektive bearbetad flinta (fynd 2 och 
3, figur 29–30).
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Figur 31. Läge 28 från nordöst

Figur 32. Kvarnen Nättraby 257 
från nordöst

Kartuppslag VII
Den östligaste delen av utredningsområdet berör 
dels ett parti odlingsmark väster om Nättrabyån, 
dels delar av Nättraby med passage över ån.

Odlingsmarken är relativt låglänt, men lämp-
liga boplatslägen har noterats i anslutning till ett 
impediment (läge 28, figur 31). Vid Nättrabyån 
finns såväl den äldre stenbron över ån (Nättraby 
88:1, se omslag) som lämningar av en vattenkvarn 
(Nättraby 257, figur 32).
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Rekognoscering för pollenanalys
Per Lagerås

Kunskapsbakgrund och syfte
Vägkorridoren skär genom ett vackert landskap, 
där markanvändning i stora drag följer områdets 
geologi. Åkermarken är koncentrerad till dalgång-
arnas lerjordar, medan moränmarken är till största 
delen skogsklädd. Sistnämnda har dock säkert 
varit mer öppen tidigare, präglad av bete. Röjnings-
rösen visar att det även har funnits odlingar på 
moränmarken. Hela området ligger under högsta 
kustlinjen, vilket innebär att jordarna har svallats 
av Baltiska issjöns vatten i slutet av istiden. De lägre 
delarna har också svallats av den senare littori-
natransgressionen. Som en följd av detta finns det 
mycket barspolad hällmark och jordtäcket är bitvis 
tunt, särskilt på höjdlägen.

För att kunna studera markanvändningens och 
landskapets förändring inom undersökningsom-
rådet i ett långt tidsperspektiv kommer pollena-
nalys att bli ett viktigt redskap. De för närvarande 
närmsta pollenundersökta lokalerna är Bysjön och 
Ryssjön söder om Bräkne-Hoby, ca 15 km väster 
om vägkorridorens västra ände, som undersöktes 
i början av 1970-talet (Nylander 1975). Dessa ger 
en översiktlig bild av vegetationsutvecklingen i 
kustbygden men saknar tillförlitlig kronologi. Det 
finns även ett äldre pollendiagram från Storemosse, 
ca 10 km norr om vägkorridoren (Berglund 1966). 
Det har tillförlitliga C14-dateringar och ger en bild 
av landskapsutvecklingen och markanvändningen i 
skogsbygden. Åt öster finns det äldre pollendiagram 
från Lösensjön i skogsbygden norr om Ramdala, ca 
15 km öster om vägkorridoren, och från Färskesjön 

på Torhamnslandet, cirka 20 km österut (Berglund 
1966). Båda sjöarna är relativt stora och pollendia-
grammen ger därför en översiktlig, regional bild av 
vegetationsutvecklingen. De ursprungliga diagram-
men saknade C14-analyser och daterades enbart 
genom korrelation med andra diagram. Diagram-
met från Färskesjön har dock nyligen kompletterats 
med ett nytt pollendiagram från samma sjö (Åkes-
son et al. 2015). Detta diagram har en självständig 
C14-kronologi för de senaste tre tusen åren. Det ger 
också en mer detaljerad bild än det äldre diagram-
met av de senaste århundradena. Tyvärr ligger 
lokalen långt från den nu aktuella vägkorridoren 
och i en annorlunda landskapstyp, och resultaten är 
därför inte direkt överförbara.

Mot denna bakgrund vore det värdefullt att 
producera ett nytt pollendiagram som speglar den 
lokala markanvändningens och vegetationens histo-

Figur 33. Vid rekognosceringen 
kontrollerades torvmäktigheten 
med sticksond. Foto Per Lagerås

ria inom vägkorridoren. En förutsättning för en pol-
lenanalytisk undersökning är att det finns intakta 
torvlagerföljder som kan användas för analysen. 
Inom den nu genomförda arkeologiska utredningen 
steg 1 (AU1) inventerades därför torvmarker inom 
vägkorridoren och i dess närmsta omland. Syftet i 
detta skede var att bedöma torvmarkernas bevaran-
degrad och att ge rekommendationer för vilka torv-
marker som är värda att provborra i samband med 
nästa steg av den antikvariska processen (AU2).

Rekognosceringen gick till så, att torvmarker 
som identifierats på SGU:s jordartskarta besikti-
gades. Eventuella spår efter torvtäkt eller andra 
ingrepp noterades och med en enkel sticksond 
kontrollerades om torvens mäktighet översteg 50 
cm (figur 33). Rekognosceringen genomfördes av 
Santeri Vanhanen och undertecknad den 2 oktober 
2019.
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Platser som rekommenderas gå vidare
Nedan presenteras de torvmarker som rekommen-
deras gå vidare till provborrning i samband med 
arkeologisk utredning steg 2. Numren hänvisar till 
kartan i figur 34.

6. Kärr, ca 70×50 m, med öppet vatten och starrtu-
vor. Hela den centrala delen förstörd av torvtäkt. 
Lagerföljd i den täktade, centrala delen: >50 
cm lös, vattning torv. Lagerföljd i en bevarad 
pall (otäktad yta) i kanten (figur 35): 0–30 cm 
mörkbrun torv, 30–37 cm grå, humös sand, 
37–>50 cm mörkbrun torv. Lagerföljden i pallen 
kan vara användbar för pollenanalys, men det är 
oklart hur mäktig den är och vilka perioder den 
kan representera. 

7. Stort skogskärr/mosse (Frägnasjön), ca 500×250 
meter, med högvuxna tallar, samt björk, pors, 
m.m. Täktad men breda pallar mellan torv- 
gravarna kan ha intakt lagerföljd (figur 36). 
Lagerföljd i pall: >70 cm mörkbrun torv. 

8. Liten mosse, ca 60×50 m, i hjorthägn. Fin mos-
sevegetation med småvuxna tallar, vitmossa, 
starr, tranbär, m.m. (figur 36). Avgränsad av 
hällmark. Lagerföljd: >70 cm låghumifierad 
vitmosstorv. Inga synliga spår av täkt. 

Figur 35. Torvmarkslokal 6. 
Det torrare partiet i förgrun-
den är en bevarad pall som är 
lämplig för provborrning.  
Foto: Per Lagerås.

Figur 36. Torvmarkslokal 7. 
Intakt parti mellan torvgra-
varna som kan vara lämpligt 
för provborrning.  
Foto: Per Lagerås.



Väg E22 Ronneby Östra–Nättraby 49

Figur 37. Torvmarkslokal 8. 
Välbevarad mosse med dvärg-
tallar. Foto: Per Lagerås.

Platser som har rekognoscerats men 
som inte rekommenderas gå vidare
Nedan presenteras de torvmarker som inte rekom-
menderas gå vidare, med början i väster (se kartan 
figur 34).

1. Skogskärr, cirka 200×70 meter, med al och björk 
och undervegetation av björnbär m.m. Lager-
följd: ca 40 cm nedbruten gyttja (med frö av 
nate) som överlagrade ett tunt lager lergyttja och 
därunder blågrå lera. 

2. Utdikad våtmark i åkermark (nu i vall). Avgräns-
ning oklar, men enlig jordartskartan cirka 200 
meter i diameter. Lagerföljd: ca 50 cm torvig 
ploggång och därunder blågrå lera. 

3. Damm. Enligt jordartskartan en intakt tor-
vmark, cirka 400×120 meter, men nu är hela 
lokalen förstörd av två nyanlagda dammar. 

4. Stor torvmark, cirka 300×200 meter, med stökig 
yta. Troligen täktad, även om några konkreta 
belägg för det inte kunde ses. Lagerföljd:  55 cm 
mörkbrun höghumifierad torv som överlagrade 
grå sand och lera. 

5. Litet skogskärr, cirka 70×50 meter, med al, björk 
och tall, vitmossa och bärris. Lagerföljd: 35 cm 
mörkbrun kärrtorv som överlagrade grå sand 
och lera.

9. Starrkärr, cirka 50 meter i diameter. Lagerföljd: 
ca 40 cm torv. Inga spår av täkt, men likheten 
med nedanstående närliggande torvmark talar 
för att den ändå är täktad.

10. Starrkärr, cirka 50 meter i diameter. Tydliga 
spår av täkt i form av grävkanter längs torvens 
perifera del (figur 38). Lagerföljd i den täktade 
delen: ca 40 cm torv.

Figur 38. Tydliga spår av 
torvtäkt på Torvmarkslokal 10. 
Foto: Per Lagerås.
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Slutsatser och rekommendation
De flesta torvmarkerna hade en mycket ringa 
torvmäktighet (ofta cirka 40 cm) och var tydligt 
skadade av täkt. I några fall fanns det dock otäktade 
partier (så kallade pallar) i kanten, där det kan 
finns en mer komplett lagerföljd bevarad. Av de tio 
torvmarker som besiktigades rekommenderas prov-
borrning i tre: torvmark 6, 7 och 8.

Torvmark 6 och 7 var båda skadade av täkt, 
men hade bevarade partier som bedöms vara värda 
att provborra. Av dessa ligger torvmark 6 precis 
utanför vägkorridoren, på sträckans centrala 
del, nära Förkärla kyrka. Torvmark 7 är en större 
torvmark som ligger 2,5 km norr om vägkorridoren. 
Torvmark 8 var till synes välbevarad och visade 
inga tecken på täkt. Den ligger inom vägkorridoren 
på sträckans centrala del, norr om Vambåsa, i ett 
område rikt på fornlämningar.

Dessa tre torvmarkslokaler rekommenderas för 
provborrning och C14-datering inom AU2. Därefter 
är det möjligt att avgöra deras potential för en polle-
nanalytisk undersökning.

Konsekvensbedömning och 
åtgärdsförslag
De i rapporten redovisade utredningsområdena bör 
betraktas som möjliga lägen för under mark dolda 
fornlämningar. Objektens ytor ska således inte 
utläsas som något som exakt överensstämmer med 
under mark dolda fornlämningar. Detta förhållande 
innebär att sökschaktsgrävningar inom ramen för 
arkeologisk utredning steg 2 är avgörande för att 
kunna avgränsa eventuella fornlämningar inom 

utredningsobjekten. Sökschaktens exakta placering 
och utsträckning måste bestämmas utifrån upp-
ställda frågeställningar och det enskilda områdets 
mikrotopografi samt av vad som kommer fram 
under arbetets gång. 

För samtliga registrerade och nyupptäckta forn- 
och kulturlämningar är åtgärdsförslaget i första 
hand bevarande. För utredningsobjekten föreslås 
arkeologisk utredning steg 2. Även vissa av de 
tidigare kända eller nyupptäckta forn- och kultur-
lämningarna kan med fördel utredningsschaktas. 
Exempel på detta är Förkärla bytomt (Förkärla 
82:1) och Kärratorpet (FMI-enhet 802).

I ett senare skede kan det bli aktuellt med förun-
dersökningar av de forn- och kulturlämningar som 
berörs av den förestående exploateringen.

Utifrån resultatet av utredningen, framför allt 
som det redovisas i kartuppslagen ovan, framgår 
det hur kulturmiljön kan komma att påverkas 
beroende på vilken sträckning som väljs för den nya 
vägen.

Rekommendationer till Trafikverket
Eftersom det är sannolikt att ytterligare ytor, lokal-
vägar med mera utanför den valda vägkorridoren 
kommer att ianspråktagas av Trafikverket kan det 
inte uteslutas att även dessa kan komma att beröra 
forn- och kulturlämningar. Därför är det av vikt att 
den arkeologiska utredningen steg 2 även omfattar 
dessa ytor.

Avverkning
Partiell avverkning kan komma att krävas inom ett 
flertal lokaler inför en steg 2-utredning. Detta avser 
även röjning av undervegetation.

Djur
I den mån exploateringen berör betesmarker och 
hägnader, är det nödvändigt att vidta särskilda 
åtgärder. I samband med arkeologisk utredning 
steg 2 måste därför tidig samverkan ske med 
berörda djurägare.

Djupschaktning
Arkeologiska djupschaktningar kan eventuellt 
komma att aktualiseras i samband med utredning 
steg 2. I förekommande fall bör skyddsåtgärder 
vidtas i enlighet med gällande regelverk.

Skyddsanordningar
För samtliga lokaler som ligger i direkt anslutning 
till befintlig väg E22 aktualiseras behov av särskilda 
skyddsanordningar vid fortsatta arkeologiska 
undersökningar.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till de utredningsobjekt som 
föreslås för utredning steg 2 är generellt god. I 
vissa fall kan passage över angränsande fastigheter 
eller utanför vägområdet krävas för att nå utred-
ningsobjekten. Detta bör utredas så tidigt som 
möjligt innan fältarbetena inom steg 2-utredningen 
påbörjas.

Övrigt
De geotekniska undersökningar som samman-
hänger med det fortsatta vägprojektet bör i möjli-
gaste mån utföras i samordning med de arkeolo-
giska insatserna.
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Arkeologisk och vetenskaplig potential

Varje fornlämning och resultat från en arkeologisk 
undersökning ingår i ett tidsligt och rumsligt sam-
manhang. Begränsade eller enstaka fornlämningar 
eller fynd kan i sig själv bära på mycket kunskap, 
men satt i ett större historiskt och landskapligt 
sammanhang kan de enskilda föremålen och de 
begränsade resultaten bli en nyckel till en ökad 
förståelse. Ett dialektiskt förhållande mellan plats 
och landskap har utgjort grunden för landskapets 
utveckling. 

Samtidigt kan vi inte förutsätta en linjär utveck-
ling inom ett större landskapsutsnitt motsvarande 
dagens Blekinge. Som alla landskap har det präglats 
av en multitemporalitet, dvs. utvecklingen av olik-
stora landskapsrum har skett i ett varierat tempo 
(Olivier 1999:531ff; Anglert 2001:188; se även 
Annales-skolan). Olika landskap har även överlag-
rat varandra då utvecklingen har varit dubbelriktad 
då det innebar både förändring och varaktighet. En 
förändring av varje landskapsrum, litet som stort, 
har inneburit en framåtblickande, men även ett 
tillbakablickande genom att bevara olika delar.

Detta är framför allt giltigt inom vårt område 
fram till senmedeltid då samhället genomgick 
en formalisering genom institutionalisering och 
territorialsering. Samhället (herraväldet) kom att 
vila på mer eller mindre regelbundna överföringar 
i form av skatter och avgifter. Mot denna bakgrund 
genererades riken med tydligare strukturer. Detta 
ska jämföras med ett konglomerat av maktkon-
stellationer och organisationsformer av varierande 

utformning, uppbyggda kring varierande allianser 
och vittförgrenade nätverk och kontakter av löslig 
karaktär. En varierande grad av reglering av sam-
hällen har naturligtvis även förekommit tidigare, 
men framstår idag inte med samma tydlighet.

Med vägen och landskapet 
som utgångspunkt
Det är uppenbart att E22 med alla dess föregångare 
har bundit samman de bygder och landskap som 
har karakteriserat vad vi idag uppfattar som ett 
historiskt Blekinge. Detta gäller naturligtvis även 
i relation till de omgivande landskapen i vägens 
förlängning in i Skåne och Småland.

Landskapets karaktär med sprickdalar genom 
ett stenigt och otillgängligt skogslandskap har varit 
styrande, mer eller mindre, för alla tiders bosätt-
ningar. Samtidigt har landskapet legat till grund 
för att en stor del fornlämningar har bevarats, inte 
minst gravar från brons- och järnåldern. Dessa har 
lagts på mer otillgänglig mark då dagens odlings-
mark i sprickdalarna antingen har utgjorts av våt-
marker eller varit reserverat för odling. Generellt 
sett har odlingsmarken varit högst begränsad.

Arkeologiska undersökningar har gjorts sedan 
senare delen av 1800-talet i Blekinge. Det handlar 
om små undersökningar, och ofta är de gjorda i ett 
forskningssyfte. Uppdragsarkeologiska undersök-
ningar har emellertid varit begränsade. Senare upp-
dragsarkeologiska undersökningar har emellertid 
visat på den potential de större undersökningarna 

har (se exempelvis E22 Sölve–Stensnäs). Nyckeln 
till framgång består inte i att hitta det förväntade, 
utan att genera resultat och nya tolkningar bortom 
det uppenbara (Henriksson 2019:98f). 

För att förstå de arkeologiska lämningarna 
behöver man ofta lyfta blicken. Detta är synnerli-
gen viktigt när man rör sig i ett gränslandskap. I 
ett Sydskandinaviskt perspektiv hamnar Blekinge 
mellan intressesfärerna som går under benämning-
arna daner och svear. Eller ska Blekinge betraktas 
som ett eget litet småland i likhet med dem som 
finns i Småland? Ett stöd för att det var ett eget 
småland utgör smålandet Lister som angränsade 
till Blekinge i väster, och som senare under medel-
tiden kom att ingå i Blekinge. På den skånska och 
småländska sidan fanns dessutom Vätland, Värend 
och Möre.

Under medeltid framstår området kring den 
aktuella vägsträckan som en centralbygd, inte 
minst mot bakgrund av den kyrkliga utvecklingen. 
I denna del ligger kyrkorna tätt och socknarna 
är små. Längre tillbaka har det varit en rik och 
omfattande bronsåldersbygd och gravfälten från 
järnåldern är många (Persson 2016). I detta sam-
manhang måste även kultplatsen i Vång nämnas. 
Under 1600-talet framträder även en expansiv 
adel i de äldsta jordeböckerna över området. Den 
är till en början dansk, som övergår till svensk. I 
jordeböckerna framträder även ett stort intresse 
för skärgården. I området möts flera viktiga 
kommunikationsstråk
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Ny kunskap
Den arkeologiska kunskapen i Blekinge vilar i 
mångt och mycket på de bevarade fornlämningarna 
och en betydande mängd lösfynd från olika tider. 
Gravar och andra monument har ofta lagts i mer 
otillgänglig terräng, som inte har varit intressant 
för jordbruk och annan exploatering. De arkeo-
logiska undersökningarna under mark har oftast 
varit mycket små, varför sammanhangen många 
gånger framstår som oklara. Vad som framför allt 
saknas är kunskapen om den äldre bebyggelsen. 
Bebyggelsen har ofta utgjort kittet i förståelsen av 
de olika samhällenas organisation. Boendet har 
varit utgångspunkten och kärnan för människornas 
vistelse i olika landskapssammanhang.

I ett landskap som Blekinge har de sista årens 
storskaliga uppdragsarkeologi visat på samman-
hangens betydelse för en förståelse av de arkeo-
logiska lämningarna. De uppdragsarkeologiska 
undersökningarna i samband med ny vägdragning 
av E22 Sölve–Stensnäs visade detta med tydlighet. 
Även om det inte kommer att handla om ny sträck-
ning i någon större omfattning av E22 Ronneby 
Östra–Nättraby får förutsättningarna bedömas 
som goda för en arkeologisk kunskapsuppbyggnad. 
Sträckan löper genom ett mycket fornlämningsrikt 
landskap.
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LSA I9-4:2. Storskifte på inägor 1761. Gabriel 

Vickenberg.

LMA 10-FÖR-3. Storskifte på inägor 1761 (koncept). 
Gabriel Vickenberg.

LSA I9-4:4. Storskifte på utmark 1811. Johan Peter 
Abelin.

LSA I9-4:5. Enskifte på inägor 1815. Magnus Justus 
Ek.

LSA I9-4:5. Enskifte på utmark 1811–12. Magnus 
Justus Ek.

LMA 10-FÖR-12. Enskifte på inägor 1815 (koncept). 
Magnus Justus Ek.

LMA 10-FÖR-12. Förkärla. Enskifte på utmark 
1811–12 (koncept).

Vambåsa
LSA I2:1. Geometrisk avmätning 1698. Stora Vam-

båsa. Gillius Schröder.
LSA I9-11:1. Enskifte på inägor 1817–18. Stora och 

Lilla. Johan Adolf Holmberg.

Äsketorp
LSA I9-12:1. Storskifte på utmark 1781. Per 

Vennersten.
LSA I9-12:2. Storskifte på inägor 1786. Per 

Vennersten.
LSA I9-12:3. Laga skifte 1840. Otto Emanuel 

Ödman.

Nättraby socken
Tävetorp
LSA I1:26. Geometrisk avmätning 1688. Peter 

Gedda.
LSA I26-33:1. Enskifte på inägor 1824. Johan Adolf 

Holmberg.
LMA 10-NÄT-67. Enskifte på inägor 1824. Johan 

Adolf Holmberg.

LMA 10-NÄT-69. Enskifte på utmark 1824 (kon-
cept). Johan Adolf Holmberg.

Skillinge och Bjärby
LSA I26-28:1. Storskifte på inägor 1761–62. Gabriel 

Vickenberg.
LMA 10-NÄT-7. Storskifte på inägor 1761–62 (kon-

cept). Gabriel Vickenberg.
LSA I26-28:2. Storskifte på utmark 1776–77. Gustaf 

Adolf Forsberg.
LMA 10-NÄT-15. Storskifte på utmark 1776–77 

(koncept). Gustaf Adolf Forsberg.
LSA I26-4:1. Skillinge gästgivaregård 1793. Gabriel 

Vickenberg.
LSA I26-28:3. Skillinge och Bjärby samt Gröndal. 

Enskifte. Protokoll. David Andreas Abelin.
LSA I26-28:4. Skillinge och Bjärby samt Grön-

dal. Enskifte på inägor 1808 och 1809. 
David Andreas Abelin. Renovation av 
storskifteskartan.

LMA 10-NÄT-53. Skillinge och Bjärby samt 
Gröndal. Enskifte på inägor 1808 och 1809. 
David Andreas Abelin. Renovation av 
storskifteskartan.

LMA 10-NÄT-78. Bjärby. Hemmansklyvning 1840.
LSA I26-28:5. Skillinge och Bjärby samt Gröndal. 

Laga skifte 1843. Berndt Magnus Holmer.
LMA 10-NÄT-81. Skillinge och Bjärby samt Grön-

dal. Laga skifte 1843. Berndt Magnus Holmer.

Agdatorp
LSA I26-2:1. Storskifte 1759. Gabriel Vickenberg.
LMA 10-NÄT-12. Storskifte 1759 (koncept). Gabriel 

Vickenberg.
LSA I26-2:2. Rågångsförrättning, protokoll 1771. 

Gabriel Vickenberg.
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LSA I26-2:4. Enskifte på inägor 1819. Johan Peter 
Abelin.

LMA 10-NÄT-65. Enskifte på inägor 1819 (koncept). 
Johan Peter Abelin.

Gredeby
LSA I26-12:1. Storskifte på inägor 1761. Gabriel 

Vickenberg.
LMA 10-NÄT-8. Storskifte på inägor 1761 (koncept). 

Gabriel Vickenberg.
LSA I26-12:4. Storskifte på utmark 1798. Gabriel 

Vickenberg.

Västra Nättraby
LMA 10-NÄT-2. Geometrisk avmätning 1736. 

Konrad Enman.
LSA I26-23:2. Delning av utmark och utägor 1756. 

Sven Rydsten.
LMA 10-NÄT-6. Storskifte 1756. Sven Ryd-

sten. Avkopierad i januari år 1776 av Gabriel 
Vickenberg.

LSA I26-23:3. Storskifte på inägor 1762. Sven 
Rydsten.

LSA I26-23:8. Enskifte på inägor 1814. Magnus 
Justus Ek.

LMA 10-NÄT-60. Enskifte på inägor 1814 (kon-
cept). Magnus Justus Ek.

LMA 10-NÄT-83. Nättraby bryggeri 1847. Avsönd-
rad från Gästgivaregården.

Östra Nättraby
LSA I26-23:1. Avmätning 1708. Peter Bursie.
LSA I3:55. Beskrivning till I26-23:1. Peter Bursie.
LSA I26-23:4. Storskifte på inägor 1765. Sven 

Rydsten.
LMA 10-NÄT-10. Storskifte 1766 (koncept). Sven 

Rydsten.
LMA 10-NÄT-10. Storskifte 1766. Sven Rydsten. 

Renoverad av Gabriel Vickenberg 1790.
LSA I26-23:6. Storskifte på utmark 1800. Johan 

Fredrik Pravitz.
LMA 10-NÄT-39. Storskifte på utmark 1800 (kon-

cept). Johan Fredrik Pravitz.
LMA 10-NÄT-62. Enskifte på inägor 1812 (koncept). 

Magnus Justus Ek.
LSA I26-23:7. Enskifte på inägor 1812. Magnus 

Justus Ek.
LSA I26-23:7. Enskifte på utmark 1815. Magnus 

Justus Ek.
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Projektgrupp: Mikael Henriksson (projektledare), 

Mats Anglert (bitr. projektledare) och Tyra 
Ericson
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Dokumentationshandlingar: Analoga doku-

mentationshandlingar förvaras i Blekinge 
museums arkiv, Karlskrona. Digitala dokumen-
tationshandlingar förvaras tillsammans med 
Intrasisdatabasen.

Fynd: Blm 29591:1–3
Kartanvändning: LMV ärende. Dnr i2018/00107, 

©LMV 2019



Väg E22 Ronneby Östra–Nättraby 57

Bilagor
Bilaga 1. Tidigare registrerade forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet
Fornlämningsnr RAÄ nr Lämningstyp Beskrivning

L1979:4514 Edestad 31:1 Röse Röse, rest av, 7 m diam, 0,4 m h.

L1979:4146 Edestad 33:1 Röse Röse, 25 m diam och 4 m h.

L1979:5097 Edestad 33:2 Stensättning Stensättning, närmast rund, 6 m diam.

L1979:4516 Edestad 33:3 Stensättning Stensättning, oregelbunden, ca 11×8 m (N–S)

L1979:4678 Edestad 34:1 Röse Röse, rest av, 14 m diam.

L1979:4534 Edestad 45:1 Röse Röse, undersökt och borttaget i samband med vägdragning 1966.

L1979:5089 Edestad 46:1 Röse Röse, undersökt och borttaget i samband med vägdragning 1964.

L1979:4956 Edestad 57:1 Röjningsrös Röjningsröse, ca 6 m diam, 0,5 m h - sentida.

L1978:6518 Edestad 231 Stenindustri Stenbrott, granit, 25×20 m (Ö–V)

L1978:6519 Edestad 232 Stenindustri Stenbrott, 30×20 m (N–S)

L1978:6556 Edestad 233 Stenindustri Stenbrott, granit, 110×30 m (ONO–VSV)

L1978:6578 Edestad 238 Stenindustri Område med flera smärre stenbrott, granit, 50×40 m (N–S)

L1978:6582 Edestad 247 Textilindustri Grund efter linbasta, 20×7 m (Ö–V).

L1978:6656 Edestad 255 Stenindustri Område med stenbrott,  granit, 65×50 m (Ö–V)

L1978:6612 Edestad 264 Bytomt/gårdstomt Gärestads bytomt vid enskiftet 1825.

L1978:8688 Edestad 276 Boplats Redskap och avslag av bergart och flinta, påträffade nom ett ca 90×30 m stort område i åkermarken.

L1979:5380 Förkärla 25:2 Stensättning Stensättning, närmast oval, 10×7 m (Ö–V), 0,2 m h.

L1979:5750 Förkärla 34:1 Grav markerad av sten/block Rest sten

L1979:5749 Förkärla 34:2 Grav markerad av sten/block Rest sten

L1979:5101 Förkärla 39:1 Gravfält Stensättningar, runda, 5 st

L1979:4358 Förkärla 44:1 Grav markerad av sten/block Rest sten

L1979:5014 Förkärla 44:2 Grav markerad av sten/block Rest sten

L1979:4357 Förkärla 44:3 Grav markerad av sten/block Rest sten

L1979:6001 Förkärla 55:1 Gränsmärke Gränssten, kilad gråsten ”Karlskrona stad”

L1979:5013 Förkärla 72:1 Stensättning Stensättning, rund, 7 m diam

L1979:4479 Förkärla 73:1 Grav markerad av sten/block Stenblock på underliggare, 1,6×1,4 m, 0,8 m h, vilande på fyra 0,4 m st stenar.

L1979:4605 Förkärla 73:2 Stensättning Stensättning, rund, 6 m diam, 0,25 m h.

L1979:4340
Se bilaga 3 nr 786-788

Förkärla 82:1 Bytomt/gårdstomt Bytomt, ca 300×100 m

L1979:4898 Förkärla 84:1 Färdväg Äldre vägsträckning, äldsta belägg 1764

L1979:4607 Förkärla 89:1 Stensättning Stensättning, rund, rest av, ca 10 m diam

L1979:5175 Förkärla 90:1 Färdväg Kustlandsvägens äldre sträckning, sannolikt till stora delar förhistorisk

L1979:5674 Förkärla 92:1 Fossil åker Område med röjningsrösen, 600×450 m (Ö–V)

L1979:5693 Förkärla 138:1 Hög? ”Vita led” Artificiell kulle mellan vägar, ca 10 × 10 m
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Fornlämningsnr RAÄ nr Lämningstyp Beskrivning

L1979:5258 Förkärla 140:1 Vägmärke Väghållningssten, huggen granit

L1979:5554 Förkärla 142:1 Vägmärke Milstolpe, gjutjärnshäll i obeliskform

L1979:4418 Förkärla 145:1 Stensättning Stensättning, rund, 11 m diam

L1979:5605 Förkärla 145:2 Färdväg Hålväg, ca 100 m lång, 2–3 m br (Ö–V)

L1979:5032 Förkärla 145:3 Färdväg Hålväg, ca 100 m lång, 1 m br (Ö–V)

L1979:4419 Förkärla 145:4 Fossil åker Område med röjningsrösen, ca 100×80 m st (N–S)

L1979:5345 Förkärla 167:1 Fossil åker Område med röjningsrösen, 160×130 m (NÖ–SV)

L1978:6850
Se bilaga 3 nr 763

Förkärla 192 Textilindustri Lämning efter linbasta, 7×6 m (Ö–V)

L1978:6836 Förkärla 193 Lägenhetsbebyggelse Torplämning, ca 15×15 m, bestående av 1 bostadshusgrund samt 1 källargrund.

L1978:8166 Förkärla 227 Stridsvärn Kulpsrutevärn, betong, 12×8 m, intill 3 m h

L1979:3636 Listerby 93:1 Gravfält Gravfält, 45×25 m (OSO–VNV) bestående av 10 fornlämningar i form av resta stenar

L1979:3764 Listerby 95:1 Röse ”Listers hög”. Röse, rest av, ursprungligen ca 15 m diam och enligt uppgift 1,4 m h.

L1979:3734 Listerby 109:1 Stensättning Stensättning, rund, 6 m diam, 0,4 m h.

L1979:3095 Listerby 122:1 Färdväg Kustlandsvägens äldre sträckning, del av, ca 1200 m l, 4–5 m br.

L1979:3096 Listerby 123:1 Färdväg Kustlandsvägens äldre sträckning, sannolikt till väsentliga delar förhistorisk

L1979:3453 Listerby 123:2 Husgrund, förhistorisk/medeltida ”Husgrund” med vallformig begränsning, 24 m l (ÖNÖ–VSV) och 7,5 m br

L1978:2158
Se bilaga 3 nr 785

Listerby 199 Bytomt/gårdstomt Listerby bytomt, vid storskiftet 1766

L1978:6711 Listerby 263 Hällristning Hällristning i jordfast block. Blocket är 7×3 m (N–S), 2 m h. Hällristning bestående av ca 16 skålgropar samt 1 ränna.

L1978:6737 Listerby 267 Ristning, medeltid/historisk tid Huggen inskrift i berghäll, 0,8×0,6 m: Arvid Thelander 1919

L1978:6738 Listerby 268 Stensättning Stensättning, rund, 6 m diam, 0,25 m h.

L1978:6561 Listerby 272 Hällristning Skålgropsförekomst i jordfast block.

L1978:6973 Listerby 280 Brott/täkt Stenbrott, granit. 80×60 m (Ö–V)

L1978:7033 Listerby 282 Stenindustri Lämning efter stenkross,  ca 25×8 m (N–S)

L1979:3801 Nättraby 18:1 Röse Röse, 16 m diam, 1,2 m h.

L1979:3338 Nättraby 18:3 Stensättning Stensättning?, rund, 8 m diam, 0,5 m h. 
Omedelbart N härom finns ett röjningsröse, 5 m diam, 0,6 m h, kraftigt övertorvat.

L1979:3570 Nättraby 33:1 Gravfält Gravfält, 330×55 m (NNV–SSO), bestående av ca 40 fornlämningar i form av 3 rösen, 2 rektangulära, husgrundsliknande stensättningar, 1 
rektangulär, ofylld stensättning, ca 30 runda stensättningar samt ca 7 resta stenar.

L1979:3717 Nättraby 34:1 Gravfält Gravfält, 200×30 m (N–S), bestående av ca 21 runda stensättningar.

L1979:3465 Nättraby 35:1 Röse Röse, 10 m diam, 0,6 m h.

L1979:3852 Nättraby 36:1 Röse Röse, ca 23 m diam, 2 m h.

L1979:3466 Nättraby 36:2 Stensättning Stensättning, rest av, utgörande en halvcirkeformad förhöjning, 12 × 5 m (NÖ–SV), 0,4 m h.

L1979:3567 Nättraby 41:1 Stensättning Stensättning, oklar begränsning, ca 9 m diam, 0,4 m h.

L1979:6322 Nättraby 41:2 Stensättning Stensättning, rund, oklar begränsning, ca 5 m diam, 0,2 m h.

L1979:3568 Nättraby 41:3 Stensättning Stensättning, rund, 9 m diam, 0,3 m h.

L1979:3148 Nättraby 43:1 Röse Röse, ursprungligen ca 20 m diam, nu 16×11 m (NV–SÖ), intill 2 m h.

L1979:3067 Nättraby 56:1 Stensättning Stensättning, närmast rund, 7 m diam, 0,2 m h.
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Fornlämningsnr RAÄ nr Lämningstyp Beskrivning

L1979:3066 Nättraby 56:2 Stensättning Stensättning, närmast rund, 8 m diam, 0,3 m h.

L1979:3317 Nättraby 64:1 Röse Röse, 10 m diam, intill 0,6 m h.

L1979:3318 Nättraby 65:1 Grav- och boplatsområde Gravfält, 170×25 m (ÖNÖ–VSV), bestående av ca 14 fornlämningar i form av 6 skeppssättningar, 1 ”husgrund” med vallformig begränsning 
samt ca 7 runda stensättningar.

L1979:3442 Nättraby 66:1 Stensättning Stensättning, rund, 5 m diam, 0,1 m h.

L1979:3085 Nättraby 67:1 Stensättning Stensättning, rund, 10 m i diam och 0,3 m h.

L1979:3443 Nättraby 67:2 Fornlämningsliknande bildning Stensättningsliknande bildning, rund, 5 m diam, 0,3 m h.

L1979:3129 Nättraby 68:1 Gravfält Gravfält, 110×90 m (NNV–SSÖ), bestående av ca 30 fornlämningar i form av 5 runda stensättningar, ca 20 skeppssättningar samt 5 resta stenar.

L1979:3253 Nättraby 69:1 Vägmärke Postament till milstolpe, 2×2 m st (ÖNÖ–VSV), intill 1,2 m h, av kallmurade stenar samt nytillverkad gjutjärnshäll, 0,8 m h, 0,45 m br vid basen 
(ÖNÖ–VSV), 0,015 m tj.

L1979:3868 Nättraby 87:1 Vägmärke Milstolpe, kalksten, 1671

L1979:3200 Nättraby 87:2 Vägmärke Milstolpe, gjutjärn, 1794

L1979:3910 Nättraby 88:1 Bro Stenbro, 27 m lång och 5,5 m br

L1979:3925 Nättraby 108:1 Färdväg Kustlandsvägen äldre sträckning, del av, ca 500 m l, 4 m br. sannolikt till väsentliga delar förhistorisk

L1979:3926 Nättraby 108:2 Färdväg Äldre vägsträckning, ca 600 m lång, äldsta belägg 1763

L1979:3927 Nättraby 109:1 Färdväg Hålväg, ca 120 m lång

L1979:3376 Nättraby 109:2 Stenkrets/stenrad Skeppsformig stensättning, 11×4 m (NNÖ–SSV) och 0,25 m h

L1979:3724 Nättraby 110:1 Stensättning Stensättning, fyrsidig

L1979:3211 Nättraby 111:1 Färdväg Kustlandsvägens äldre sträckning, del av, ca 2600 m l, 4–5 m br., sträckningen sannolikt till stora delar förhistorisk

L1978:4291 Nättraby 125 Hällristning Hällristning på block, 2,4×2,4×1 m, bestående av 6 skålgropar, 4–5 cm diam och 0,5–1 cm dj.

L1978:3184 Nättraby 137 Hällristning Hällristning på block, 4,8×2,5×0,6 m, bestående av 38 skålgropar, 2–9 cm diam och 0,5–2,5 cm dj.

L1978:2986 Nättraby 139 Hällristning Hällristning på block, 3,9×2,7×0,7 m, bestående av 10 skålgropar, 3–7 cm diam och 0,5–2 cm dj.

L1978:3530 Nättraby 147 Härd Härd av förhistorisk karaktär

L1978:7251 Nättraby 153 Hällristning Hällristning i häll bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam, 1 cm dj.

L1978:7254 Nättraby 155 Röse Röse, ca 8 m diam, 0,6 m h.

L1978:6805 Nättraby 157 Stensättning Stensättning, rund, 5 m diam.

L1978:6806 Nättraby 158 Lägenhetsbebyggelse Torplämning, ca 15×15 m, bestående av 1 bostadshusgrund samt 1 källargrund.

L1978:6807 Nättraby 159 Färdväg Del av gamla kustlandsvägen, ca 200 m l (Ö–V), intill 7 m br.

L1978:6846 Nättraby 161 Fossil åker Fossil åker, 110×35 m (NO–SV), bestående av en stenröjd terrass med ett 20-tal övertorvade röjningsrösen.

L1978:6889 Nättraby 165 Stensättning Stensättning?, rund, rest av, ca 5 m diam, 0,2 m h.

L1978:8799 Nättraby 215 Stensättning Stensättning, rund, 8 m diam, 0,3 m h.

L1978:8800 Nättraby 216 Fossil åker Fossil åker, ca 100×60 m, bestående av
stenröjda ytor samt ett 20-tal övertorvade röjningsrösen

L1978:8655 Nättraby 217 Röse Röse, 12 m diam, intill 0,7 m h.

L1978:8086 Nättraby 229 Stensättning Stensättning, rund, 9 m diam, 0,5 m h.

L1978:7753 Nättraby 234 Stensättning Stensättning, rund, 7 m diam, 0,6 m h.

L1978:7754 Nättraby 235 Stensättning Stensättning, rund, 11 m diam, 0,2–0,5 m h.

L1978:9466 Nättraby 257 Kvarn Kvarnlämning, 60×40 m (N–S). bestående av kallmurade grunder, fördämningsvall samt en hjulgrav.
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Bilaga 2. Utredningsobjekt inom utredningsområdet
I tabellen redovisas utredningsobjekt utöver FMI-objekt (bilaga 3) och tidigare registrerade lämningar 
(bilaga 1). Områdena är inprickade analogt i fält och digitaliserade i efterhand, varför gränser och storlek 
är ungefärliga. 

För samtliga utredningsobjekt i bilaga 2 består åtgärdsförslag/metod av AU2/sökschaktsgrävning.

Id Socken Lämningstyp Beskrivning Storlek (m2)

1 Edestad Läge Boplatsläge, åker, sydsluttning. 6 600

2 Edestad Läge Boplatsläge, åker, sydvästsluttning. 3 300

3 Edestad Läge Boplatsläge, åker, östsluttning. 2 800

4 Edestad Läge Boplatsläge, åker, markant höjd och dess öst- och 
nordsluttningar.

3 500

5 Edestad Läge Boplatsläge, åker, östsluttning. 4 400

6 Edestad Läge Boplatsläge, åker, västsluttning. 3 400

7 Edestad Läge Boplatsläge, inklusive del av boplatsen Edestad 276, åker, 
västsluttning.

3 100

8 Edestad Läge Boplatsläge, åker, sydvästsluttning. 4 200

9 Edestad Läge Grav- och boplatsläge, skog, uppe på Johannishusåsen. 
Delvis skadat av grustäkt.

42 200

10 Edestad Läge Boplats- och gravläge, åker och skog, uppe på 
Johannishusåsen.

8 550

11 Listerby Läge Boplatsläge, åker, östsluttning. 11 000

12 Listerby Läge Boplatsläge, åker, västsluttning. 4 200

13 Listerby Läge Boplatsläge, åker, öst- och nordsluttning. 9 200

14 Förkärla Läge Boplatsläge, åker, syd- och östsluttning. 12 700

15 Förkärla Läge Boplatsläge, åker, sydsluttning. 3 300

16 Förkärla Läge Boplatsläge, åker, syd- och östsluttning. Fynd av bearbetad 
flinta i matjorden. Plats för lägenhetsbebyggelse.

30 800

17 Förkärla Läge Boplatsläge, åker, syd- och västsluttning. 4 000

Id Socken Lämningstyp Beskrivning Storlek (m2)

18 Förkärla Läge Boplatsläge, åker, syd- och östsluttning. Ansluter till 
Förkärla bytomt (Förkärla 82:1).

15 600

19 Förkärla Läge Grav- och boplatsläge, åker, syd- och västsluttning. Gamla 
kustlandsvägen passerar inom området. Gravhög Förkärla 
138:1 är belägen inom området.

173 800

20 Förkärla Läge Grav- och boplatsläge, åker och skog, sydsluttning. 96 200

21 Nättraby Läge Boplatsläge, åker, västsluttning. 3 800

22 Nättraby Läge Grav- och boplatsläge, åker, västsluttning. 3 200

23 Nättraby Läge Boplatsläge, åker, östsluttning. 6 900

24 Nättraby Läge Grav- och boplatsläge, åker och impediment, syd- och 
västsluttning. Fynd av bearbetad flinta i matjorden. 
Stensättning (Nättraby 18:3) och ristningslokal (Nättraby 
125) samt plats för gravfält (794) är belägna inom området.

30 200

25 Nättraby Läge Grav- och boplatsläge, åker, syd- och västsluttning. Plats 
för gravfält (E793) är beläget inom området.

13 200

26 Nättraby Läge Grav- och boplatsläge, åker, östsluttning. 2 100

27 Nättraby Läge Boplatsläge, åker, syd- och västsluttning. 9 800

28 Nättraby Läge Grav- och boplatsläge, åker och impediment, väst-, syd- 
och östsluttning.

36 100

29 Nättraby Läge Boplatsläge, åker, östsluttning. Fynd av förhistorisk keramik 
i matjorden.

2 100

30 Edestad Läge Boplatsläge, åker och impediment, östsluttning. 6 600

31 Listerby Läge Boplatsläge, åker, öst- och sydsluttning. 2 100
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Bilaga 3. Nyupptäckta forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet (FMI-enheter)
Id Socken Lämningstyp Beskrivning Åtgärdsförslag

762 Förkärla Lägenhetsbebyggelse Röse, tolkat som spisröse då det var det enda röset i området. Diameter ca 2 m, höjd ca 0,5 m. Granskog. Markerat på kartan över storskifte 
Äsketorp utmark 1781 (LSA I9-12:1).

FU

763 Förkärla Textilindustri Inmätt plats för linbastan Förkärla 192, ca 20 m söder om markeringen i Fornreg. FU

764 Förkärla Lägenhetsbebyggelse Källargrund, ca 4x6 m stor. Belägen några tiotal meter om linbastan Förkärla 192. Övervuxen med träd och buskar. Norr och öster om 
lägenhetsbebyggelsen är ett område med röjningsrösen av s k torprösetyp (808). Skog. Markerat på kartan över storskifte Äsketorp utmark 
1781 (LSA I9-12:1).

FU

766 Förkärla Övrigt I den stenmur som markerar sockengränsen mellan Förkärla och Nättraby finns en öppning och väster om denna en ca 2x4 m stor 
stenplattform med okänd funktion. Skog.

FU

767 Förkärla Lägenhetsbebyggelse Trolig torpgrund med källargrop. Övervuxet med snår och träd varav ett körsbärsträd. Skog. Markerat på kartan över laga skifte Äsketorp 1840 
(LSA I9-12:3).

FU

768 Förkärla Lägenhetsbebyggelse Troligt spisröse, övervuxet med snår och träd. Skog. Markerat på kartan över laga skifte Äsketorp 1840 (LSA I9-12:3). FU

769 Förkärla Lägenhetsbebyggelse Eventuell stengrund, övervuxen med snår och övertäckt av ris. Skog. Markerat på kartan över laga skifte Äsketorp 1840 (LSA I9-12:3). FU

770 Förkärla Lägenhetsbebyggelse Eventuell torpgrund i form av en stensatt platå och eventuellt spisröse. Övervuxet med snår och träd. Skog. Markerat på kartan över laga 
skifte Äsketorp 1840 (LSA I9-12:3).

FU

771 Nättraby Röjningsröse Det nordligaste röjningsröset inom område 809. Diameter 3 m, höjd 0,3 m, ingående stenmaterial ca 0,2-0,5 m stora. Övermossat. 
Omedelbart SÖ om röset är ett större block som bör undersökas med hänseende på eventuella skålgropar. Granskog.

FU

772 Nättraby Övrigt Fyrkantig samling sten, ca 3 m i sida och 0,5 m hög. Övermossad. Liknar husgrund men kan vara ett lågt s k torpröse. Skog. FU

773 Nättraby Övrigt Oregelbunden samling sten, minst 3 m lång och 0,5 m hög. Ev ett lågt s k torpröse. Granskog. FU

774 Nättraby Övrigt Ca 1,5 m hög samling sten i åkerkant. Kan ev utgöra rester av lägenhetsbebyggelse (806). FU

775 Nättraby Lägenhetsbebyggelse Oregelbunden stenhög, kan ev markera plats för torpgrund. Skog. Markerat på kartan över laga skifte Skillinge och Bjärby samt Gröndal 1843 
(LSA I26-28:5, LMA 10-NÄT-81).

FU

776 Nättraby Lägenhetsbebyggelse Spisröse och antydan till husgrund. Skog. Markerat på kartan över laga skifte Skillinge och Bjärby samt Gröndal 1843 (LSA I26-28:5, LMA 
10-NÄT-81).

FU

777 Edestad Husgrund, historisk tid Husgrund bestående av en ca 4x5 m stor rektangulär stenplatå. I anslutning till lämningen finns stenmurar. Blandskog. FU

778 Edestad Lägenhetsbebyggelse Torplämning bestående av bland annat en 2x3 meter stor källargrund samt lämningar av ladugård och bostadshus. Vid anläggandet av 
nuvarande väg E22 har stora mängder sten dumpats på platsen. Bevuxen med träd och snår. Inmätt punkt strax S om UO men sträcker sig 
norrut in i UO. Ladugården markerad på Häradskartan 1915–19 (RAK J112-4-37).

FU

781-782 Listerby Bro, plats för Nuvarande bro är av betong men på ömse sidor den finns stenfundament som kan ha samband med en äldre bro på platsen. Markerad på 
kartan över storskifte Listerby inägor 1766 (LSA I21-25:2).

FU

783-784 Förkärla Bro, plats för Vattendraget är kulverterat. Inga spår syns idag av bron. Lämningar av den kan dock finnas under nuvarande väg/rastplats. Markerad på 
kartan över storskifte Förkärla inägor 1761 (LSA I9-4:2, LMA 10-FÖR-3).

Antikvarisk kontroll vid 
ev rivning av befintlig 
rastplats/väg.

785 Listerby Bytomt/gårdstomt Del av Listerby bytomt utöver den del som är registrerad i Fornreg (Listerby 199). Markerad på kartan över storskifte Listerby utmark 1791 
(LSA I21-25:4).

AU2/sökschakt

786-788 Förkärla Bytomt/gårdstomt Delar av Förkärla bytomt utöver den del som är registrerad i Fornreg (Förkärla 82:1). Två av dem ligger utanför UO. Markerade på kartan över 
storskifte Förkärla inägor 1761 (LSA I9-4:2, LMA 10-FÖR-3).

AU2/sökschakt

789 Förkärla Husgrund, historisk tid Hellevigskrogen. På platsen finns stenfundament till byggnaden, bevuxet med gräs och enstaka träd. Markerad på karta över storskifte 
Skillinge och Bjärby utmark 1776–77 (LSA I26-28:2, LMA 10-NÄT-15).

FU

790 Edestad Kvarn, plats för Ej återfunnen. Tomtmark. Vattenkvarn markerad på karta över storskifte Gärestad 1787 (LMA 10 EDE-4). -
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Id Socken Lämningstyp Beskrivning Åtgärdsförslag

791 Listerby Vägmärke, plats för Ej återfunnet. Skog. Markerat på kartan över storskifte Listerby inägor 1766 (LSA I21-25:2). -

792 Förkärla Vägmärke, plats för Ej återfunnet. Skog. Markerat på kartan över storskifte Förkärla utmark 1811 (LSA I9-4:4). -

793 Nättraby Gravfält, plats för Ej återfunnet. Åker. Markerat på kartan över storskifte Agdatorp 1759 (LSA I26-2_1, LMA 10-NÄT-12). AU2/sökschakt

794 Nättraby Gravfält, plats för Ej återfunnet. Åker. Markerat på kartan över storskifte Agdatorp 1759 (LSA I26-2_1, LMA 10-NÄT-12). AU2/sökschakt

795 Edestad, 
Listerby, 
Förkärla och 
Nättraby

Färdväg Gamla kustlandsvägen utifrån det äldsta kartmaterialet. Flera delsträckor av vägen är redan registrerade som kulturlämningar (t ex Listerby 
122:1).

FU

796 Förkärla och 
Nättraby

Gränsmärke Gränsmärke, ”femstenaröse”, i form av ca 1 m högt kallmurat stenfundament med minst fyra kvarstående ca 0,5 m höga resta stenflisor uppe 
på. Överbyggt med staket och belamrat med tegel, taggtråd och diverse annat material. Utgör gränsmärke nr 14 vid genomgång av rågångar 
1776–1777.

FU

797 Edestad Lägenhetsbebyggelse, plats 
för

Ej återfunnet. Skog. Markerat på Häradskartan 1915–19 (RAK J112-4-37). FU

798 Edestad Lägenhetsbebyggelse, plats 
för

Ej återfunnet. Skog. Markerat på Häradskartan 1915–19 (RAK J112-4-37). FU

799 Förkärla Lägenhetsbebyggelse, plats 
för

Ej återfunnet. Åker. Markerat på kartan över storskifte Förkärla inägor 1761 (LSA I9-4:2, LMA 10-FÖR-3). AU2/sökschakt

800 Förkärla Lägenhetsbebyggelse, plats 
för

Ej återfunnet. Vägkant/åker. Markerat på kartan över enskifte Förkärla inägor (LSA I9-4:5). AU2/sökschakt

801 Förkärla Lägenhetsbebyggelse, plats 
för

Ej återfunnet. Rastplats/åker. Markerat på kartan över enskifte Förkärla inägor (LSA I9-4:5). AU2/sökschakt

802 Förkärla Lägenhetsbebyggelse, plats 
för

Ej återfunnet. På platsen finns en mindre förhöjning. Åker. Markerat som Kärratorpet på kartan över enskifte Vambåsa inägor 1817–18 (LSA 
I9-11:1).

AU2/sökschakt

803 Förkärla Lägenhetsbebyggelse, plats 
för

Ej återfunnet. På platsen finns trädgård/hage med en mur som skulle kunna ha ingått i en byggnad. Tomtmark. Markerat på kartan över laga 
skifte Äsketorp 1840 (LSA I9-12:3).

FU

804 Nättraby Lägenhetsbebyggelse På platsen finns delar av stenfundament till minst en byggnad. Övervuxet med träd och snår. Skog. Markerat på kartan över laga skifte 
Skillinge och Bjärby samt Gröndal 1843 (LSA I26-28:5, LMA 10-NÄT-81).

FU

805 Nättraby Lägenhetsbebyggelse På platsen finns sten som tolkas som spisröse och delar av stenfundament till en byggnad. Övervuxet med snår. Skog. Markerat på kartan 
över laga skifte Skillinge och Bjärby samt Gröndal 1843 (LSA I26-28:5, LMA 10-NÄT-81).

FU

806 Nättraby Lägenhetsbebyggelse, plats 
för

Ej återfunnet. Kan möjligen döljas under en större hög sten (774). Markerat på kartan över laga skifte Skillinge och Bjärby samt Gröndal 1843 
(LSA I26-28:5, LMA 10-NÄT-81).

AU2/sökschakt

807 Nättraby Fossil åker Ett ca 130x70 m stort område med uppskattningsvis ett tiotal röjningsrösen. Något av dem kan, i likhet med Nättraby 109:2, snarare vara en 
stensättning. Skog. I västra delen är området stört av små täkter.

AU2/kartering

808 Förkärla Fossil åker Ett minst 35x35 m stort område med stora röjningstypen av s k torprösetyp. Beläget i anslutning till en torpruin (764). Skog. AU2/kartering

809 Nättraby Fossil åker Ett ca 50x20 m stort område med minst ett tiotal röjningsrösen, ca 3–4 m i diameter och omkring 0,3 m höga. Granskog. AU2/kartering
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Bilaga 4. Riktad inventering av 
potentiella stenålderslokaler
För att säkerställa att inga okända stenåldersläm-
ningar berörs av det planerade vägbygget utfördes 
en riktad fältinventering inom vägkorridoren. 
Fältarbetet utfördes 6–7 oktober med bra väderför-
hållanden. Vid tillfället var mycket av åkermarken 
fortfarande i träda eller höstsådd, varför fältarbetet 
begränsades till sex områden (figur bilaga 4 nästa 
uppslag). I de fall där marken var besådd användes 
främst traktorspåren för att begränsa eventuella 
skador. Områden som redan är upptagna som 
intressanta lägen, eller som hyser tidigare kända 
stenåldersboplatser gavs en låg prioritet. Samman-
lagt framkom tre indikationer på nya (stenålders-) 
boplatser. 

Område 1
Söder om E22, öster om Binga Byväg. Sandigt 
grusigt höjdläge söder om nuvarande E22. Spar-
samma fynd av slagen flinta har enligt uppgift 
gjorts inom området (inventeringar i samband med 
avhandlingsarbete omkring 1997–1999, uppg. Björn 
Nilsson). Söder om vägkorridoren är en eventuell 
stenåldersboplats känd (Edestad 279). Vid besikt-
ningen framkom inga fynd. Området är kraftigt 
plöjt varför oplöjda områden bör uppmärksammas i 
samband med eventuell utredning steg 2. 

Område 2
Söder om E22, öster om Yxnarumsvägen (5–15 
m ö.h.). Litet flackt kraftigt uppodlat sandigt och 
grusigt dalgångsparti omgivet av moränkullar på 
vilka stensättningar och röjningsrösen är kända. 
En mindre bäck är kulverterad eller utdikad i 
dalbottnen, som är lerig.  Söder om området är flera 

boplatslämningar kända, troligtvis i anslutning 
till littorinahavets strandnivåer (5–10 m ö.h.). Vid 
besiktningen framkom inga fynd.

Område 3
Norr om E22, nordväst om Förkärla kyrka/by 
(20–12 m ö.h.). Större sammanhängande flack men 
kullig odlingsmark, mot sydöst sluttande ned mot 
något sankare marker. Marken var vid besiktnings-
tillfället besådd så inventering skedde från trak-
torspår. Ställvis förekomst av skörbränd sten. Fynd 
(F1) av slipat flintavslag, ej tydligt diagnostiskt vad 
gäller föremålstyp. Funnet centralt på höjdparti 
cirka 50×60 meter (15 m ö.h.). Bra boplatsläge.

Område 4
Norr om E22, nordväst om Hasslö vägskäl (15–20 
m ö.h.). Odlingsmark, sandig till lerig flack dalbot-
ten med vissa höjdpartier, kraftigt utplöjda. Vid 
besiktningstillfället gjordes inga fynd. Området var 
svårinventerat.

Område 5
På båda sidor av E22, mellan Skillinge och Bjärby 
8–30 m ö.h.). Uppodlad (ställvis mycket hårt plöjd) 
dalgång med markerade sluttningar ned mot mindre 
å (Skillingebäcken). På södra sidan påträffades ett 
fynd (F2) av keramik av tydligt förhistorisk karaktär. 
Sandigt höjdläge, sluttande ned mot norr där jordar-
ten övergår till lera. På norra sidan, 8–10 m ö.h., 
påträffades ett spån eller spånliknande avslagsfrag-
ment av sydskånsk flinta, med kraftig plattform 
(F3). Funnen i VSV slänt ned mot vattendrag som 
nu är delvis rätad och lagd i kulvert. Skörbränd sten 
spritt inom ett större område (vägkorridorens norra 
del) upp mot höjdryggen (som var kraftigt plöjd).

Område 6
Norr om E22, mellan Bjärby och Nättraby. Hårt 
uppodlat område i Nättrabyåns dalgång med 
centralt belägen bergklack med spår av stentäkt. 
Jordarna sandiga till leriga. Grov flinta (naturlig?) 
påträffades norr om utredningsområdet, nära 
järnvägen. Inga övriga fynd gjordes under besikt-
ningstillfället, som begränsades av att flera delar 
stod för fäfot.
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Bilaga 5. Fyndtabell
Fyndnr Material Sakord Antal Vikt (g) Fragmenteringsgrad Påträffas i matjorden inom område Anmärkning

1 Flinta Yxa 1 1 Fragment 16 Slipat fragment

2 Keramik Kärl 1 7 Fragment 29 Förhistorisk keramik

3 Flinta Avslag 1 5 Intakt 24 Ev. spånfragment

Bilaga 6. Ordlista

Baltiska issjön: Var en stor färskvattensjö och en 
föregångare till Östersjön runt 12 500–13 000 f.Kr. till 
9 500–600 f.Kr.

Dendrokronologi: Metod för att bestämma åldern på 
virke (fällningsår) genom att studera dess årsringar.

Jordrevning: Uppmätning av inägor till en gård eller 
by, ofta i samband med skattläggning, skifte av jord 
e.d. Resultaten från uppmätningen finns ibland 
bevarade i s.k. jordrevningsprotokoll.

Linbasta: byggnad använd vid linberedning
Littorinatransgressionen:  En period av högt 

vattenstånd i Östersjön under stenåldern. De högsta 
nivåerna nåddes 5 000–3 500 f.Kr. I Blekinge ligger 
strandlinjer från Littorinatransgressionen idag cirka 
7 m över havet.

Lägenhetsbebyggelse: Lämningar efter mindre 
bebyggelseenhet (jordbruksenhet), som inte skatt-
lagts. T.ex. torp eller backstuga.

Mesolitikum: Äldre stenålder, jägar-/samlarstenålder. 
Mesolitikum omfattar tiden 9 500–3 900 f.Kr.

Neolitikum: Yngre stenålder, bondestenålder. Neoliti-
kum i Sverige omfattar tiden 4 000–1 800 f.Kr.

Röjningsröse: Stensamling som uppkommit genom 
röjning, i regel för odling men ibland även för annan 
verksamhet.
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