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4 Arkeologi i vägprocessen

Förord

I samarbetsavtalet för åren 2003–2005 mellan Väg-
verket Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län 
ingår ett antal samarbetsprojekt. Ett av dessa, Effekti-
vare planeringsunderlag för arkeologiska undersökning-
ar, redovisas i denna rapport.

Kunskapen om fornminnen, som berörs vid ett väg-
projekt, har hittills ofta kommit in sent i vägprocessen. 
Avsaknaden av ett fullgott kunskapsunderlag har inne-
burit svårigheter vid planering och projektering av väg-
projekt. Kostnaden för arkeologin, som kan utgöra en 
stor del av ett vägprojekts budget, har till exempel inte 
blivit känd förrän i slutskedet, vilket skapat problem. 
En annan följd av att de arkeologiska frågorna kommer 
in sent i processen har varit att arkeologiska undersök-
ningar ibland utförts under stark tidspress. 

Syftet med detta pilotprojekt har varit att utveckla 
metoder för att så tidigt som möjligt synliggöra forn-
lämningssituationen och de arkeologiska förutsätt-
ningarna i vägprocessen, föreslå en arbetsmodell samt 
tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen.

Om intrång i fornlämningar kan undvikas eller mi-
nimeras innebär det tids- och kostnadsbesparingar 
för projektet samt stora miljövinster. För pilotstudien 
valdes en av Vägverket föreslagen korridor på väg E22 
mellan Linderöd och Vä. 

Projektet har genomförts under åren 2004–2006 
av Riksantikvarieämbetet UV Syd, Regionmuseet 
Kristianstad och Malmö Kulturmiljö. Vägverket och 
Länsstyrelsen har finansierat projektet. 

Malmö och Kristianstad, mars 2007

Göran Tunhammar Thomas Erlandson
Landshövding Vägdirektör

Länsstyrelsen i Skåne län Vägverket Region Skåne
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I Vägverkets förstudie Uppdragsarkeologi i vägprojekt 
från år 2003, konstateras att information om forn-
lämningar, kulturlandskap och behov av antikvariska 
insatser, kommer in i ett allt för sent skede av arbets-
processen för vägprojekt. Svårigheterna ligger i att 
finansiering saknas i inledningen av vägprojekt, samt 
att marktillträde först medges efter att arbetsplanen 
vunnit laga kraft.

Pilotprojektet E22 Linderöd–Vä, har utförts inom ra-
men för samverkansprojektet: Effektivare planeringsun-
derlag för arkeologiska undersökningar. Projektets syfte 
är att utveckla formerna för arkeologiska planerings-
underlag, så att behovet av arkeologiska insatser kan 
tydliggöras och bättre integreras tidigt i vägprocessen. 
Pilotprojektet har inneburit möjligheter att inom ra-
men för ett konkret vägprojekt, utprova nya metoder 
och arbetssätt som underlättar en sådan integrering.

Resultatet har bland annat utmynnat i ett förslag 
till modell för arkeologiskt och kulturhistoriskt un-
derlag och insatser under vägprocessens olika ar-
betsskeden. En viktig utgångspunkt för modellen 
är att befintliga register, databaser (t.ex. FMIS) och 

andra underlag som tillhandahålls av antikvarisk 
myndighet, inte ger en fullständig bild av fornläm-
ningar och kulturhistoriska miljöer inom ett visst 
område, utan behöver fördjupas och analyseras 
på olika sätt. Kompletterande kunskapsunderlag 
behövs därför tidigt i planeringen, så att informa-
tionen om fornlämningar och kulturlandskap kan 
fördjupas stegvis utifrån behoven i det enskilda 
vägprojektet. 

Projektets modell förutsätter ett aktivt förhållningssätt 
till fornlämningar och kulturlandskap, dels genom 
sammanställning, fördjupning och analys av informa-
tion utifrån arkiv- och kartstudier, dels genom anti-
kvarisk värdering av lämningar och miljöer.

En bärande tanke i modellen är att kunskapsunder-
laget gradvis ska kunna fördjupas utifrån vägpro-
jektets behov i olika skeden av planeringsprocessen. 
I ett tidigt skede, då projektet behöver en mer över-
gripande bild av kulturlandskapets rumsliga tyngd-
punkter och innehåll, kan t.ex. översiktskartor med 
tematisk information i GIS-miljö vara ett lämpligt 
underlag. Senare i processen, då behovet av mer 

Sammanfattning

detaljerad kunskap är större, kan det arkeologiska 
och kulturhistoriska underlaget fördjupas på andra 
sätt. Exempel på metoder som framgångsrikt till-
lämpats i pilotprojektet är kulturgeografisk analys 
av historiska kartor, arkeologisk fältinventering 
samt boplatsanalys i GIS-miljö. Boplatsanalysen inne-
bär en sannolikhetsbedömning för under mark dolda 
fornlämningar, som tillsammans med fältinventering-
ens resultat ger en mer komplett bild av det förväntade 
behovet av arkeologiska insatser. Härigenom kan för 
vägprojekten väsentlig information om fornlämnings- 
och kulturlandskap tas fram tidigt i vägprocessen, utan 
att fysiska markingrepp behöver genomföras. Behovet 
av marktillträde minskar därmed.

Projektets förslag till modell över möjligheter till 
samverkan mellan vägprojekt och antikvarisk process 
berör främst större vägprojekt som exempelvis breda 
läns- och riksvägar, samt motorvägar. Vid mindre pro-
jekt kan ett urval av relevanta antikvariska insatser till-
lämpas. Förslaget innebär att finansiella resurser för 
arkeologiska och kulturhistoriska underlag behöver 
tidigareläggas i vägprojektet, helst i samband med för-
studier och vägutredningsskeden. 
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Riksantikvarieämbetet UV Syd har i samarbete med  
Regionmuseet i Kristianstad och Malmö Kulturmiljö, 
på uppdrag av Vägverket Region Skåne och Länssty-
relsen i Skåne län, genomfört ett pilotprojekt inom 
planerad vägkorridor för Väg E22, delen Linderöd–Vä. 
I föreliggande rapport ges en samlad redovisning av 
projektets upplägg, genomförande och resultat. En 
översiktlig presentation av projektet återfinns i kapi-
tel 1, 2, 4 och 5, medan de läsare som önskar ta del 
av resultaten från den arkeologiska utredningen inom 
vägkorridoren i större detalj hänvisas till kapitel 3. 
Pilotprojektet har bekostats av Länsstyrelsen i Skåne 
län och Vägverket Region Skåne, som också har tagit 
initiativ till projektets genomförande.

1.1 Bakgrund

Projektet har sin bakgrund i en ökad insikt hos Väg-
verket och antikvariska myndigheter om behovet av 
kunskap om kulturlandskap och fornlämningar tidigt 
i vägprocessen, eftersom dessa på olika sätt påverkar 
vägprojektets fortsatta hantering. Vägverket Region 
Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län driver under pe-
rioden 2005–2007 olika utvecklingsprojekt. Det nu 
aktuella pilotprojektet E22 Linderöd–Vä, har utförts 
inom ramen för samverkansprojektet: Effektivare 
planeringsunderlag för arkeologiska undersökningar. 

Projektets övergripande syfte är att utveckla formerna 
för arkeologiska planeringsunderlag, så att behovet av 
arkeologiska insatser kan tydliggöras och bättre inte-
greras tidigt i vägprocessen. I detta sammanhang ef-
terlyses  utveckling av nya metoder, med koppling till 
vägprocessen.

1.2 Mål

Som pilotprojekt, för att pröva metoder för en fördju-
pad arkeologisk utredning inför arbetsplan, valdes en 
vägsträckning för E22 Hörby Norra–Vä, delen Linde-
röd–Vä. I vägutredningen för den aktuella sträckan för-
ordas som vägkorridor, alternativ Linderöd söder med 
kort förbifart samt alternativ A mellan Sätaröd och Vä. 

I Vägverkets och Länsstyrelsens projektbeskrivning 
(2004-08-16) framhålls följande mål för projektet:

”Resultaten av projektet avses förbättra formerna och ru-
tinerna för uppdragsarkeologi så att de arkeologiska utred-
ningarna verkligen kan användas som ett (avvägt mot alla 
andra aspekter) planeringsunderlag för val av vägalterna-
tiv. Det är alltså främst bättre underlag som förväntas men 
även att rollerna och möjligheterna för de olika parterna i 
uppdragsarkeologin – Vägverket, Länsstyrelsen och arkeolo-
giska undersökare – att agera tydliggörs”.

1. Inledning 

I korthet

• Pilotprojektet syftar till att utveckla for-
merna för arkeologiska planeringsunder-
lag, så att behovet av arkeologiska insatser 
kan tydliggöras och bättre integreras tidigt 
i vägprocessen. 

• En cirka två mil lång, huvudsakligen ny 
vägsträckning för väg E22 Hörby Norra–
Vä, delen Linderöd–Vä i Skåne, användes 
som testområde.

• Resultaten utgör grund i den fortsatta väg-
processen och tjänar som underlag till Väg-
arbetsplanen för den aktuella sträckan.

• Projektet har på beställarnas önskemål, 
Länsstyrelsen i Skåne och Vägverket Region 
Skåne, givits en tydlig inriktning mot forn-
lämningar och arkeologi. Senare tiders läm-
ningar och kulturvärden, som t.ex. 1800-
talets och det tidiga 1900-talets bebyggelse, 
ingår inte i uppdraget.

• En översiktlig presentation av projektets 
genomförande och resultat ges i kapitel 1, 
2, 4 och 5.

• Resultaten från den fördjupade arkeologiska 
utredningen inom vägkorridoren, som även 
utgör underlag till Vägarbetsplanen, redovisas 
detaljerat i kapitel 3.
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I projektbeskrivningen betonas också den vidare am-
bitionen för testprojektet att utveckla:

”arkeologiska metoder i vägprojekt inte bara för Skåne 
utan för hela landet, vilket innebär att det kan påverka 
arbetssättet även i andra delar av landet”.

I Länsstyrelsens meddelande (431-30898-04; 2005-
03-08) gavs ytterligare förtydliganden avseende pilot-
projektets mål, nämligen:

• Att identifiera, analysera och värdera den aktuella 
fornlämningssituationen och föreslå i vilken del av 
korridoren vägen bör förläggas för att minimera in-
trång i fornlämningar.

• Att redovisa en sträckning av vägen som innebär 
minsta möjliga intrång i kulturlandskapet om land-
skapets värden (kulturbärare) finns i andra delar än 
där fornlämningarna påvisats.

• Att redovisa en sammanfattande sträckning som på 
bästa sätta tar hänsyn till både fornlämningssituatio-
nen och kulturlandskapet. Om detta är relevant?

Slutligen betonar man från Vägverket Region Skånes 
sida att de erhållna resultaten ska ligga till grund för 
den fortsatta vägprocessen inom väg E22, delen Lin-
deröd–Vä, och kunna användas som underlag till Väg-
arbetsplanen.

1.3 Upplägg och genomförande

Pilotprojektets arbete omfattar i linje med de övergri-
pande målen följande tre delar:

• En fornlämnings- och kulturmiljöanalys

• En samlad antikvarisk bedömning och förslag till 
vägdragning

• Slutsatser och förslag avseende arkeologins roll i 
vägprocessen.

I den första delen ges en fördjupad bild av fornläm-
ningar och kulturlämningar inom vägkorridoren. 
Arbetet inleddes med en kulturgeografisk analys av 
berörda byar och gårdar utifrån det äldre kartma-
terialet, för att få en ökad kunskap om bebyggelse, 
landskapsorganisation och markanvändning före 
det moderna jordbrukets genomslag. I den arkeo-
logiska analysen användes både arbetsmoment som 
traditionellt tillämpas i samband med en arkeologisk 
utredning steg 1, d.v.s. arkiv- och kartstudier samt 
arkeologisk fältinventering, samtidigt som även nya 
metoder provades fram (se nedan).

Den andra delen innefattar en antikvarisk bedömning 
och konsekvensanalys av fornlämningsbilden och kul-
turlandskapet inom vägkorridoren. Här presenteras 
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även ett förslag till vägens dragning inom korridoren 
sett i förhållande till de fornlämningar, sannolika bo-
platslägen och andra kulturvärden som identifierats i 
samband med studien.

I den tredje delen slutligen presenteras projektets er-
farenheter och resultat i form av mer principiella för-
slag till hur arkeologiska underlag kan förbättras och 
tidigareläggas i vägprocessen. Vi har här sett närmare 
på behoven av underlag genom hela planeringspro-
cessen, från förstudier och fram tills väglinjen och 
arbetsplanen fastställts.

För att möta behoven i tidiga planeringsskeden med 
krav på miljökonsekvensbeskrivning, har projektet 
även tagit fram exempel på kulturhistoriskt underlag 
i form av tematiska kartor, som ger en mer övergri-
pande karakteristik av fornlämningssituationen och 
kulturlandskapet inom vägprojektets planområde. 
Detta exempel redovisas som en introduktion och 
bakgrund till den fördjupade arkeologiska utredning-
en (se avsnitt 2.4).

Bland nya prospekteringsmetoder ska särskilt fram-
hållas tillämpningen av GIS-baserade kartanalyser, 
för att fånga upp områden med en potential för dolda 
fornlämningar och därmed arkeologiska insatser. Även 
fältinventeringen präglas av ett för arkeologiska utred-
ningar otraditionellt arbetssätt. Således har bestäl-
larnas önskemål om en precisering av områden med 
särskilda kulturhistoriska värden inom vägkorridoren, 
gett utrymme för ett mer aktivt ställningstagande till 
bevarandeaspekter på samlade miljöer, vilket inte ingår 
i en traditionell arkeologisk utredning enligt 2 kapitlet 
kulturminneslagen.

Även den kulturgeografiska analysen har utförts med 
andra metoder och arbetssätt än vad som normalt till-
lämpas i samband med arkeologiska utredningar. Is-
tället för att ta fram historiska kartöverlägg baserade 
på så kallade renovationer (renritade kartor), har pro-
jektets kulturgeografiska personal samlat in tematisk 
information utifrån de mer ursprungliga kartunder-
lagen (så kallade koncept). Orsaken härtill är att de i 
koncepten vanligtvis finns redovisat en äldre indelning 
av inägorna på byns olika gårdar, som gällde före skif-
tenas genomförande. Dessutom är redovisningen av 
äldre marknamn ofta utförligare i koncepten, vilket 
kan ha betydelse för tolkningen av fornlämningsbil-
den. I tabell 2 ses de teman med objekt och företeelser 
som excerpterats ur det hsitoriska kartmaterialet. Det 
slutliga urvalet av teman bestämdes efter diskussioner 
i arbetsgruppen.

Både den kulturgeografiska analysen, arkeologiska 
byråinventeringen och GIS-baserade kartanalysen ge-
nomfördes tidigt i arbetsprocessen, så att resultaten 
kunde utnyttjas vid fältinventeringen.

1.4 Avgränsning

Pilotprojektet har genomförts inför arbetsplanen för 
del av väg E22, där syftet varit att utprova nya me-
toder för att klarlägga fornlämningsbilden och andra 
kulturlämningar, samt föreslå en väglinje som tar 
hänsyn till kulturmiljövårdens intressen. Projektets 
resultat ska här tjäna som underlag i den fortsatta 
vägprocessen i samband med arbetsplaneskedet. Som 
framgår ovan av direktiven i projektbeskrivningen 
och Länsstyrelsens meddelande har projektet getts en 
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tydlig orientering mot fornlämningar och arkeologi. 
Efter den inledanden förhandlingen med Vägverket 
och Länsstyrelsen om projektets inriktning, bestäm-
des det att bortprioritera byggnadsantikvarisk inven-
tering och värdering. Detta har inneburit att senare 
tiders lämningar och kulturvärden, som t.ex. 1800-
talets och det tidiga 1900-talets bebyggelse, inte kun-
nat beaktas i projektet. Vi vill därför betona att en 
avgränsning mot enbart fornlämningar i tidiga plane-
ringsunderlag inte kan rekommenderas, utan att det 
tvärtom är viktigt att se på kulturlandskapet och dess 
olika värden i sin helhet.

1.5 Arbetsgrupp och projektgrupp

Projektet har utförts som ett samarbete mellan Riks-
antikvarieämbetet UV Syd i Lund, Regionmuseet i 
Kristianstad och Malmö kulturmiljö, med UV Syd 
som huvudman. För det praktiska arbetet svarar en 
mindre arbetsgrupp, bestående av tre arkeologer: Tony 
Björk, Regionmuseet, Anne Carlie och Bo Strömberg, 
UV Syd, en specialist på fornminnesinventering, Brita 
Tronde, Regionmuseet samt kulturgeograf Lars Pers-
son, Malmö kulturmiljö. Därtill har flera personer med 
specialistkompetens medverkat eller konsulterats under 
arbetsprocessens gång: Karin Lund och Kennet Stark, 
UV Syd för GIS-analyser och systemsupport; Mats 
Riddersporre för kulturgeografi/MKB, Malmö Kul-
turmiljö samt Bo Knarrström, stenåldersspecialist och 

Thomas Andersson, fornminnesinventering, UV Syd.  
För projektets planering, samordning och genomför-
ande svarar Anne Carlie, som också har sammanställt 
slutrapporten.

Projektet har fortlöpande följts av en projektgrupp, 
vars representanter vid flera tillfällen under 2005 och 
2006, har kunnat ta del av arbetets resultat på olika 
möten. I gruppen har från Länsstyrelsen i Skåne län, 
Kulturmiljösektionen, ingått antikvarierna Anders 
Wihlborg och Sonja Wigren. Vägverket har represen-
terats av kulturgeograf Linda Strömberg, projektledare 
Kjell Lindahl och Björn Tillström från Regionkonto-
ret i Kristianstad samt av Maria Hallesjö, Vägverkets 
kompetensstöd för arkeologi i Borlänge. Under 2006 
har även Hans Åström ingått i referensgruppen, sedan 
Linda Strömberg slutat sin tjänst på Vägverket.

I föreliggande kapitel redogörs i korthet för vägpro-
jektet och för de metoder som använts inom pilot-
projektet. Därefter följer en övergripande karakteristik 
av natur- och kulturlandskapet kring vägkorridoren. 
Den senare har utförts i form av kartanalyser i GIS-
miljö, baserade på det kända fornlämningsbeståndet. 
Denna typ av analyser, som visar på förändringar i 
kulturlandskapets rumsliga dimensioner, erbjuder ett 
kompletterande planeringsunderlag tidigt i vägproces-
sen inför valet av korridor. I kapitlet beskrivs slutligen 
det äldre odlingslandskapet kring vägkorridoren före 
1800-talets skiften.
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2.1 Vägprojektet

Vägutredningen för det aktuella vägprojektet i nord-
östra Skåne har presenterats i rapporten Vägutredning 
med miljökonsekvensbeskrivning Väg E22 delen Hörby 
Norra–Vä (2001). I Vägverkets ställningstagande fö-
reslås att på delavsnittet Hörby–Sätaröd utnyttjas be-
fintlig vägsträckning med kort förbifart söder om Lin-
deröd, medan det nordliga korridoralternativet A väljs 
mellan Sätaröd och Vä. Dessa alternativ innebär att 
den planerade vägen endast på kortare sträckor kom-
mer att följa befintlig väg, medan huvudparten av den 
cirka 2 mil långa delen kommer att få en helt ny sträck-
ning (Vägverket beslut 2001-11-01). Vägutredningen 
har i skrivande stund (april 2006) inte fått regeringens 
beslut om tillåtlighet. Efter regeringens beslut kommer 
en arbetsplan för de två delsträckorna Hörby–Linde-
röd respektive Sätaröd–Vä att tas fram etappvis.

Vägverket förordar i vägutredningen en utbyggnad till 
fyrfältsväg (18,5 m) med mittremsa och mitträcke. 
För att reducera korsningsolyckor tillåts inga plan-
korsningar. På sträckan planeras därför fyra planskilda 
korsningar eller trafikplatser. Vid Linderöd, där en kort 
förbifart är tänkt att löpa söder om samhället, planeras 
två trafikplatser, dels i väster vid Bösarp dels öster om 
samhället vid Tågarp och Spångarp. Efter Spångarp 
fortsätter korridoren strax väster om Sätaröd nedför 
Linderödsåsens branta nordsluttning där den sedan 
löper på slätten norr om Tollarp och fram till Vä, där 

vägen ansluter till nuvarande E22. Två trafikplatser 
planeras på denna sträcka, vid väg 1998 in mot Tol-
larp och vid Tings Nöbbelöv söder om Vä, som knyter 
ihop väg 19 söderut mot Everöd. Alternativet innebär 
även att den nya vägen på slätten kommer att passera 
Vramsån norr om Sätesholm, där naturvärdena längs 
ån ställer särskilda krav på den planerade brons storlek 
och utformning. För pilotprojektet innebär de föror-
dade alternativen att vägkorridorens bredd varierar, 
från 200 till 300 meter och upp till mellan 600 och 
800 meter, där korridoren är som bredast.

2.2 Metoder och arbetssätt

De metoder och arbetssätt som använts i samband med 
den fördjupade arkeologiska utredningen är följande: 
kulturgeografisk analys, byråinventering, fältinvente-
ring, GIS-baserade kartanalyser samt identifiering av 
områden med särskilda värden för kulturmiljövården.

2.2.1 Kulturgeografisk analys

För att få en ökad kunskap om bebyggelse, landskaps-
organisation och markanvändning före det moderna 
jordbrukets genomslag, genomfördes en fördjupad 
kulturgeografisk undersökning av byar och gårdar ut-
med vägkorridoren, såväl på åsen som på slätten.

2. Förutsättningar

I korthet

• Den planerade sträckningen av väg E22 de-
len Linderöd–Vä är 22 kilometer lång och 
sträcker sig i VSV–ÖNÖ, från Bösarp på 
Linderödsåsen till Vä på Kristianstadslät-
ten.

• I vägutredningen förordas en utbyggnad 
till fyrfältsväg (18,5 m) med mittremsa 
och mitträcke. På delsträckan planeras fyra 
planskilda korsningar.

• Vägkorridoren är 300 till 800 meter bred 
och löper genom ett fornlämnings- och 
kulturlandskap med stort tidsdjup, från 
äldre stenålder och framöver. 

• Den fördjupade arkeologiska utredningen 
genomfördes huvudsakligen under hösten 
2005 och våren 2006.

• I utredningen har använts följande arbets-
sätt och metoder: kulturgeografisk analys, 
arkeologisk byrå-inventering och fältin-
ventering, GIS-baserade kartanalyser samt 
identifiering av områden med särskilda vär-
den för kulturmiljövården.
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Äldre lantmäterikartor, främst enskiftes- och laga 
skifteskartor från 1800-talet, användes redan i väg-
utredningen från 2001, och här finns värdefull infor-
mation som kunnat föras vidare. Denna information 
var dock dels översiktlig och dels baserad på reno-
vationer (renritade kartor) från Lantmäteristyrelsens 
centrala arkiv. Renovationerna redovisar planer på de 
förändringar som skiftena syftade till, medan under-
laget till dessa kartor, så kallade koncept som förvaras 
i de regionala förrättningsarkiven, vanligen även do-
kumenterar ägoförhållanden som var rådande i den 
föregående situationen. Detta har bl.a. stor betydelse 
vid tolkningen av det agrarhistoriska fältmaterialet, 
t.ex. röjningsrösen och bandparceller. En bearbet-
ning av konceptmaterialet föranleddes av ett behov 
dels av ökad kunskap om landskapet före skiftena, 
dels av bättre detaljkännedom om förhållanden inom 
vägkorridoren, såväl före som efter skiftet. Bearbet-
ningen syftade vidare till att fånga upp indikationer 
av betydelse för det arkeologiska materialet, t.ex. avse-
ende landskapsorganisation, äldre marknamn, indika-
tioner på fornlämningar etc.

Sommaren 2005 utfördes en analys av äldre lantmä-
terihandlingar och annat kartmaterial för de bebyg-
gelseenheter vars ägoområden berörs av vald vägkor-
ridor för E22 på sträckan Linderöd–Vä. Syftet med 
analysen var att ta fram ett underlagsmaterial inför 
den arkeologiska fältinventeringen, som kunde kasta 
ljus över äldre tiders bebyggelse och markanvänd-
ning inom området. Under nio dagars arkivstudier 
vid lantmäterikontoret i Kristianstad excerperades 
cirka 25 kartor med tillhörande beskrivningar (se 
tabell 1). Ambitionen var att excerpera det äldsta 
tillgängliga och relevanta kartmaterialet för samtliga 

byar och enstaka hemman inom vägkorridoren. Som 
framgår av tabell 1 finns geometriska avmätningar 
endast för ett par enheter inom området. Storskif-
tesperioden under andra hälften av 1700-talet resul-
terade inte heller i särskilt många lantmäteriakter. 
Inga storskiften av inägor genomfördes, men däre-
mot skiftade lantmätare utmarker och allmänningar 
för ett antal byar under denna period. Huvuddelen 
av de studerade lantmäteriakterna utgörs istället av 
enskiftes- och laga skifteshandlingar från 1800-talets 
första hälft. Dessutom har information om en del rå-
märken, gränshägnader samt viss bebyggelse hämtats 
från rågångsbestämningar från senare delen av 1700-
talet och tidigt 1800-tal.  

Analysarbetet vid lantmäteriarkivet har genomförts 
som en visuell granskning av kartbilderna och loka-
lisering av en uppsättning i förväg utvalda teman (se 
tabell 2) som sedan ritats in på kopior av den äldre 
ekonomiska kartan, ”häradskartan”, från slutet av  
1920-talet. Beskrivningarna till de äldre lantmäteri-
kartorna har främst nyttjats för att få kännedom om 
marknamn som bedömts kunna vara fornlämningsin-
dicerande, som pekar på förekomst av äldre bebyggelse-
lägen eller som på något sätt belyser den agrarhistoriska 
utvecklingen. Dessutom har beskrivningarna gett infor-
mation om namn och/eller funktion för åtminstone en 
del av vid karteringen befintlig bebyggelse och andra 
anläggningar. Excerperad information har digitaliserats 
i dataprogrammet ArcView för att möjliggöra snabb 
och överskådlig jämförelse med annan lägesbunden in-
formation, som tas fram inom den fördjupade fornmin-
nesinventeringen för området. Informationen redovisas 
på häradskartan från tidigt 1900-tal, efter att kartbla-
den scannats och georefererats. Den kulturgeografiska 

Tabell 1. Studerade lantmäterihandlingar.

Typ av akt, bebyggelseenhet Årtal Kommentar

Geometriska avmätningar

Spångarp 1704 & 1730
Sätaröd 1755

Storskiften och ägodelningar

Skettilljunga 1778 Utmarksdelning
Bröd 1791 Utmarksdelning
Linderöd 1798 Delning av allmänning
Nöbbelöv och Vä 1798 Utmarksdelning

Enskifteskartor

Rya 1804
Linderöd och Holmö 1807
Nöbbelöv 1815-22
Bösarp 1823
Ynnarp 1823
Skettilljunga 1824
Vä 1807-26

Laga skifteskartor

Tullsåkra 1832
Tågarp 1833
Pårup 1834
Skettilljunga 1834 Sliten, svårtolkad karta
Ullarp 1838
Knopparp 1837-44
Sätaröd/Sätesholm 1858-67

Rågångsbestämningar

Vä-Nöbbelöv 1780
Linderöd-Pårup 1782
Knopparp 1805
Tågarp 1814
Hemmansklyvningar
Holmö 1860
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analysen följdes under hösten upp med fältbesök inom 
valda delområden i syfte att klargöra om intressanta ob-
jekt och strukturer som spårats i kartmaterialen kunde 
avläsas i dagens landskap eller om de ”suddats ut” av 
senare förändringar i markanvändningen.

Resultaten från undersökningen redovisas i kapitel 
3 under respektive delsträcka inom vägkorridoren. 
Beskrivningen inleds med en kort redogörelse för de 
lantmäterihandlingar som excerperats på lantmäteri-
kontoret i Kristianstad och som ligger till grund för 
analysen. Därefter följer för varje bebyggelseenhet en 
redovisning av intressanta och bevarandevärda objekt 
och landskapsstrukturer som berörs av vägkorridoren. 
I redovisningen kommenteras även resultaten från 
fältbesöken och de objekt som påträffades.

2.2.2 Fornlämnings- och kulturmiljöanalys – 
byråinventering

Som förberedelse inför den arkeologiska fältinventeringen 
gjordes under september månad en genomsökning och 
insamling av relevanta arkiv- och kartmaterial. Förutom 
en genomgång av fornminnesinventeringens register och 
databas med digital fornminnesinformation (FMIS) från 
berörda socknar inom och kring vägkorridoren, genom-
söktes även material i Regionmuseets sockenarkiv. I detta 
arkiv, som även innehåller kopior av handlingar från 
Antikvariska Topografiska Arkivet i Stockholm, finns 
t.ex. uppgifter om tidigare utgrävningar, fynd och forn-
lämningar som påträffats i respektive socken.

I det förberedande arbetet har även ingått sammanställ-
ning och viss digital bearbetning av olika kartmaterial. 
Bland annat har äldre tiders våtmarker, vattendrag och 

markerade höjdlägen på Skånska rekognosceringskar-
tan digitaliserats inom valda utsnitt av vägkorridoren, 
som underlag för den GIS-baserade analysen. Även de 
laserscannade höjddata från SWECO, som Vägverket 
ställt till projektets förfogande har varit till mycket stor 
nytta både som underlag vid fältinventeringen och för 
kartanalysen.

2.2.3 Arkeologisk fältinventering

Inventeringen i fält utfördes av fyra arkeologer (20 
mandagar) under en veckas tid i början av november 
månad 2005. Orsaken till att fältarbetet lades sent på 
året, var framförallt att skymmande vegetation och 
växande gröda bedömdes vara mindre omfattande och 
därmed ge bättre förutsättningar för en visuell besikt-
ning av marken. På åsen, där vegetationen till stor del 
utgörs av lövskog, hade löven således till stora delar 
fällts. Många betesmarker, både på åsen och på slätten, 
var också tillgängliga för besiktning, på grund av få 
utegående kreatur och hästar. Öppen åkermark inom 
vägkorridoren fanns endast nere på slätten. Även här 
bedöms den sena årstiden ha bidragit positivt till att 
en relativt sett större andel plöjda eller harvade mar-
ker kunde ytbesiktigas för förekomst av arkeologiska 
fynd i form av flinta, keramik och skörbränd sten. Vä-
derleken var genomgående förmånlig för inventering, 
med många plusgrader och ringa nederbörd. Möjligen 
bidrog den sena årstiden till något sämre ljusförhållan-
den, jämfört med om inventeringen utförts tidigare på 
hösten eller under våren.

Fältinventeringen utfördes huvudsakligen till fots, där 
två team om vardera två arkeologer arbetade parallellt 
inom två intilliggande sektioner av vägkorridoren. 

Tabell 2. Teman med objekt och företeelser som lägesbestämts vid 
excerpering av lantmäterihandlingar

Tema

Bebyggelse inom och i anslutning till vägkorridoren

Kvarnar

Broar och vadplatser

Råmärken med intressanta namn eller fornlämningsindicerade karaktär

Fornlämningsindikationer i studerade kartor

Hägnader

Vägar med samma sträckning före skiftena som vid häradskartans till-
komst

Åar och bäckar

Sjöar och dammar

Större kärr, mossar och våtmarksområden

Områden med större mängder odlingsrösen i åkermarken

Områden med stensträngar/renar mellan åkerytorna

Områden med marknamn av speciellt intresse
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Arbetets inleddes på slätten i korridorens östra del sö-
der om Vä, för att därefter successivt fortsätta åt väs-
ter och upp på åsen. Fördelen med att teamen följdes 
åt längs korridoren var framför allt att det härigenom 
fanns möjligheter till kontinuerliga avstämningar och 
diskussioner inom gruppen, således att personalens 
samlade kompetens kunde utnyttjas. Teamarbetet un-
derlättade också det praktiska arbetet på flera sätt, så att 
t.ex. inmätningar med GPS och nyregistrering av läm-
ningar samt fotodokumentation kunde effektiviseras.

Projektets ekonomiska ramar medgav inte en invente-
ring av samtliga ytor inom den cirka två mil långa och 
åtskilliga hundra meter breda vägkorridoren. Vid fäl-
tinventeringen besöktes istället ett urval om cirka tju-
gotalet områden inom hela vägkorridorens längd och 
bredd. De inventerade områdenas storlek, utsträck-
ning och läge inom korridoren framgår av kartan i 
figur 1. Urvalet av områden är inte slumpmässigt, 
utan grundas framför allt på personalens fackmässiga 
erfarenheter av att läsa äldre tiders spår i landskapet. 
Även nutida vegetationsförhållanden som erbjuder 
dåliga besiktningsförhållanden vägdes dock in i be-
dömningen, såsom markområden med ung tätvuxen 
och slyig lövskog i fuktig terräng. Vid inventeringen 
besöktes bara ett urval av redan kända fornlämning-
ar inom korridoren, utan fokus lades istället på att 
söka lämningar inom ytor och områden utan tidigare 
kända fornlämningar. Vid fältinventeringen gjordes 
även, utifrån topografiska förutsättningar, bedöm-
ningar av potentiella ytor för under mark dolda forn-
lämningar – företrädesvis i form av bra boplatslägen. 
Dessa områden har getts beteckningen ”arkeologiska 
utredningsområden”, då arkeologiska insatser kan 
förväntas längre fram i vägprocessen, om områdena 

skulle komma att beröras av vägens dragning (jfr även 
GIS-baserade kartanalyser nedan).

Som stöd och underlag för inventeringen användes en 
rad olika typer av geografisk information med upp-
lysningar om skiftningar i landskapets naturliga för-
utsättningar – främst topografi (höjddata), jordarter 
och äldre tiders vattendrag och våtmarker. Andra vik-
tiga underlag utgjordes av fornminnesinventeringens 
uppgifter samt den information om senare tiders kul-
turlämningar som hämtats ur de äldre lantmäterikar-
torna (jfr ovan), t.ex. olika gränser för byar och vångar, 
marknamn, områden med stenröjd mark mm. 

I samband med fältinventeringen dokumenterades 
samtliga nypåträffade fornlämningar och övriga kultur-
lämningar digitalt. Inmätningarna i fält skedde företrä-
desvis med hjälp av GPS och en enkel registrering i en 
handdator. Större ytor som t.ex. utsträckningen på de 
inventerade områdena, arkeologiska utredningsområ-
den och mer sentida kulturlämningar som t.ex. äldre 
vägbankar, markerades först på en analog flygfotokarta, 
för att sedan registreras som geoobjekt i Intrasis. Vid 
beskrivningen av de enskilda objekten i Intrasis har an-
vänts Riksantikvarieämbetets mall för digital fornmin-
nesinformation (FMIS). Varje objekt har tilldelats ett eget 
ID i FMIS, men har ännu inte erhållit fornlämningsnum-
mer. Informationen i FMIS har kvalitetsgranskats av Brita 
Tronde, Regionmuseet i Kristianstad. 

2.2.4 GIS-baserade kartanalyser

Två typer av GIS-baserade kartanalyser har använts 
inom pilotprojektet: en översiktlig och storskalig te-
matisk kartanalys baserad på olika fornlämningstyper 

Figur 2. Sammanlagt cirka tjugotalet områden (markerade med 
mörkgrönt) inom vägkorridoren besöktes vid den arkeologiska 
fältinventeringen.
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och en mer detaljerad analys av förväntade boplatsmil-
jöer baserad på bl.a. olika naturgeografiska faktorer. 
Analyserna har genomförts i form av täthetsanalyser 
(density) i programmet Arc-Map.

Den översiktliga kartanalysen genomfördes med hjälp 
av data från Riksantikvarieämbetets register Fornmin-
nesinformation (FMIS), lagd på en enkel bakgrunds-
karta. Denna omfattar topografi beskriven med hjälp 
av höjdkurvor med 25 meters ekvidistans, samt vat-
tendrag, sjöar och kust. Syftet är att skapa generella te-
matiska kartor i översiktlig skala för att illustrera vilka 
fornlämningsstråk som berörs av vägkorridoren (se fig. 
8–13 i avsnitt 2.4).

En serie av storskaliga tematiska kartanalyser definie-
ras utifrån olika fornlämningstyper som är karakteris-
tiska för bestämda tidsepoker. Utbredningar av dessa 
fornlämningar illustreras med hjälp av generaliserande 
mönster av förtätningar. De för olika tidsepoker spe-
ciella former av fornlämningar som kan betraktas som 
viktiga noder i landskapet, är markerade med enskilda 
symboler på kartorna.

Med olika översiktskartor öppnas möjligheter att illustre-
ra fornlämningslandskapets förändringar och rumsliga 
förskjutningar. Läsare av informationen måste dock 
vara medvetna om att kartanalysen är översiktligt ka-
rakteriserande och bygger på ett idag känt kunskapsun-
derlag. Nya fältinventeringar inom ramen för arkeolo-
giska förstudier och arkeologisk utredning steg 1, kan 
förändra bilden då ny information tillkommer.

Arkeologiska GIS-modeller för en mer detaljerad bo-
platsanalys utgår från naturgeografiska förutsättningar 

och kan byggas upp på olika sätt. Bäst resultat blir det 
om modellen bygger på en analys av kända boplatser 
i närområdet. Denna modell har inte varit möjlig för 
E22-projektet eftersom antalet kända boplatser i när-
området är för litet. Den framtagna modellen bygger 
därför på hypoteser kring naturgeografiska faktorer 
som i andra områden i Skåne visat sig vara goda bo-
platslägen. Resultaten från omfattande arkeologiska 
utredningar utmed t.ex. Västkustbanan och E4:ans 
nya sträckning i nordvästra Skåne, har här använts 
för att ta fram de naturgeografiska faktorer som ger 
en högre eller lägre sannolikhet för förhistoriska bo-
platser. De olika faktorerna kunde dessutom genom 

Figur 3. Bo Strömberg mäter in 
stora röjningsrösen i skogen ca 
600 meter väster om Tollarps 
blivande trafikplats. Foto: Tony 
Björk.
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analysen av närområdet viktas olika, vilket inte varit 
möjligt för väg E22. 

Följande faktorer har beaktats som positiva för boplat-
ser i GIS-analysen; lätta jordarter, sluttningsgradient  
< 7°, väderstreck SO–SV samt närheten till vattendrag 
< 250 meter. Samtliga faktorer har betraktats som lik-
värdiga och resultatet redovisas i kartorna som om-
råden där en eller flera positiva faktorer förekommer. 
Områden där flera positiva faktorer förekommer har 
i kartorna markerats med mörkare färg (se fig. 56 på 
sidan xx). Analysen ska ses som en indikation för san-
nolikheten att påträffa fornlämningar, men utesluter 
inte att de områden som saknar positiva faktorer, kan 
innehålla andra typer av lämningar som t.ex. gravar 
och offerfynd.

Kartmaterial som använts i analysen är SGU:s jordar-
tskarta, GSD Fastighetskarta, GSD höjddata samt 
resultat från den kulturgeografiska analysen. Den se-
nare får starkt genomslag eftersom stora delar av väg-
sträckningen under historisk tid varit genomkorsat av 
idag utdikade vattendrag och då närhet till dessa med  
< 250 meter har betraktats som en positiv faktor. 

2.2.5 Områden med särskilda värden

Vid utpekande av områden med särskilda bevarande-
värden har projektet i första hand tagit utgångspunkt i 
fornlämningsbilden. Som grund för urvalet har använts 
tre övergripande värden: vetenskapligt värde, upplevel-
sevärde och pedagogiskt värde. Denna indelning följer 
de rekommendationer för värdebedömning som i olika 
sammanhang utarbetats för kulturmiljöområdet och 
där det vetenskapliga värdet eller preparatsvärdet ofta 

Figur 4.  Arbetet med registrering av nypåträffade fornlämningar 
skedde fortlöpande under fältinventeringen. Foto: Brita Tronde.

anses som den primära värderingsgrunden (RAÄ beslut 
2002-12-17 för antikvarisk bedömning; jfr även Carlie 
1998 med referenser).

Bedömningen baseras på en uppsättning av kriterier, 
som på olika sätt bidrar till att förstärka de enskilda 
värdena. Bland de kriterier som vägts in i föreliggande 
bedömning kan nämnas: 

• att fornlämningsbilden är förtätad; 

• att lämningarna uppvisar en mångfald/variation i 
sammansättningen av olika typer

• att lämningar bedöms ha ett stort tidsdjup;

• att lämningarna är välbevarade; 

• att lämningarna är unika eller karakteristiska för 
området; 

• att sambanden – t.ex. rumsliga, funktionella och 
sociala – mellan lämningarna och/eller den natur-
liga miljön är tydligt läsbara i landskapet.

Då välbevarade lämningar efter äldre gårds- och bybe-
byggelse, ägostrukturer och markindelning med ålder-
domlig prägel från tiden före 1800-talets skiften finns 
bevarade har dessa vägts in i bedömningen. Förekomst 
av fornlämningar och kulturlämningar utanför vägkor-
ridoren har däremot inte tagits med, utan områdenas av-
gränsning har gjorts i förhållande till korridoren. Någon 
inbördes klassning mellan områdena med särskilda beva-
randevärden har inte bedömts som relevant med hänsyn 
till uppdraget.
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Den omkring två mil långa korridoren för blivande 
väg E22 sträcker sig i VSV–ÖNÖ, från Bösarp på 
Linderödsåsen till Vä på Kristianstadslätten. Två olika 
och gentemot varandra kontrasterande landskapstyper 
berörs av den valda vägkorridoren. Ett faktum som 
även har betydelse för skiftningarna i fornlämnings-
landskapets karaktär (fig. 5-6).

Linderödsåsen är uppbyggd av mycket gammalt ur-
berg, huvudsakligen av gnejs som bildades för mel-
lan en och två miljarder år sedan. Den hårda berg-
grunden har medfört en normalblockig sandig eller 
sandig-moig morän utan kalk- eller lerinslag. Morä-
nen överlagras ställvis med sand- och grusavlagringar 
som avsatts i strömmande vatten i istidens slutskede. 
Kombinationen av topografi och jordarter ger då-
liga förutsättningar för modernt storskaligt jordbruk. 
Landskapet är till stora delar klätt med bokskog, gran-
skog, samt tätare vegetation av mindre lövträd och sly. 
I området finns några enstaka mindre sjöar och ett 
flertal torvmarker. Bland de större torvmarkerna kan 
nämnas Store mosse, Viss mosse och Fjällmossen. Den 
sistnämnda räknas som Sveriges sydligaste högmosse 
(Lagerås 2004).

Kristanstadsslätten utgörs av en helt annan land-
skapstyp. Gränsen mellan slättbygden i öster och Lin-
derödsåsen i väster formas av en skarp förkastnings-
kant, där urberget stupar brant under slättens sedi-
mentära lager. Kristianstadslättens berggrund utgörs 
av kalksten, sandsten och lera som för cirka 75 miljo-
ner år sedan, avlagrades i en havsvik. Den mjuka och 

2.3 Landskapet kring vägkorridoren

Figur 5. Linderödsåsens nordsluttning vid tpl 
Linderöd nord. I fonden skymtar Kristianstads-
slätten. Foto: Tony Björk.

Figur 6. Bokskog vid Ullarp på Linderödsåsen. 
Foto: Anne Carlie.
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Figur 7. Intresseområden för natur- och kulturmiljövården kring korridoren för den planerade Väg E22 mellan Linderöd och Vä.
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görs av Linderödsåsens nord- och nordostsluttningar 
med vattendrag. Det senare området har en utsträck-
ning om drygt två mil och löper i nordväst–sydöst 
längs med åsen. Vägkorridoren berör även Vramsåns 
lopp, som är upptaget som ett Natura 2000 område, 
på grund av sin vattenkvalitet och flera hotade och 
sällsynta arter (Naturvårdsverkets hemsida, Sveriges 
Natura 2000).

Vidare finns områden som i den Nationella bevaran-
deplanen för odlingslandskapet pekats ut som beva-
randevärde p.g.a. äldre strukturer (fig. 7). På åsen be-
rörs nordvästra delen av Knopparps odlingslandskap, 
som finns med i en bevarandeplan. Inom detta, dock 
utanför vägkorridoren, finns två arealer med öppen 
ängs- och betesmark av äldre karaktär NO Knopparp 
och V Knopparp. Inom riksintresseområdet för natur-
vård finns ytterligare ett område med öppen ängs- och 
betesmark vid Spåntorp.

På Kristianstadsslätten finns två inventeringsområden 
för öppen ängs- och hagmark vid Ekehäll och Adams-
berg. I anslutning till korridorens östligaste avsnitt 
finns Mosslunda odlingslandskap som omfattas av en 
bevarandeplan. Inom detta finns två öppna ängs- och 
hagmarker omnämnda som Norra respektive Södra 
Mosslunda.

kalkrika berggrunden har resulterat i en kalk- och nä-
ringsrik men lerfattig, sandig-moig morän. Moränen 
går i dagen dels i ett större område norr om Tollarps 
samhälle, dels söder och öster om Bromölla. I övrigt är 
moränen inom slättbygden täckt av sand och lera, som 
avsatts i Baltiska issjön strax efter isavsmältningen för 
15 000 år sedan. Större delen av området ligger under 
högsta kustlinjen, som är belägen 50–55 meter över 
dagens havsyta.

Landskapet är öppet eller halvöppet och brukas idag 
för odling och bete i ett storskaligt jordbruk. De min-
dre skogspartier som finns är begränsade till sandig 
mark och domineras av tall. Ställvis finns även löv-
skogsdungar. Partier med tät vegetation av mindre 
lövträd och sly återfinns ofta i sanka markavsnitt. 
Viktiga inslag i landskapsbilden utgörs av Helge ås 
vattensystem med Hammarsjön, Araslövssjön och an-
gränsande våtmarker. Vramsån med ett källflöde från 
Store mosse utgör ett karakteristiskt inslag i slättland-
skapet, en kilometer nordöst om Linderödsåsens för-
kastningsbrant (Lagerås 2004).

I anslutning till vägkorridoren finns två riksintres-
seområden. Riksintresseområdet för kulturmiljövår-
den representeras av miljön kring medeltidsstaden 
Vä, medan riksintresseområdet för naturvården ut-
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Figur 8. Översikt med exempel på lokaler med fynd från äldre stenålder  (paleolitikum och mesolitikum) (12 500–4 200 f.Kr.). 
Kustlinjens förskjutningar visar på mycket stora förändringar av landskapet under nämnda tidsepoker.
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2.4.1 Äldre stenålder (ca 12 500–4 200 f. Kr.)

Fornlämningar och lösfynd från Linderödsåsen och 
Kristianstadslätten vittnar om ett landskap som bru-
kats under årtusenden, sedan inlandsisens avsmält-
ning. Vägkorridoren sträcker sig genom ett fornläm-
nings- och kulturlandskap med stort tidsdjup. Den 
mest komplicerade tidsepoken att få klarhet i är den 
äldre stenåldern (12 500–4 200 f. Kr.) (fig. 8). De ofta 
sparsamma spåren efter tillfälliga säsongsboplatser är 
svåra att lokalisera. Yttre faktorer att ta hänsyn till är 
de stora klimatförändringar som skiftade från miljöer 
med kall tundra till subtropisk karaktär. Därtill skedde 
stora förändringar av kustlinjen beroende på Öster-
sjöns skiftande havsnivåer och den tilltagande land-
höjningen (Gedda 2003, s. 22 ff.).

Vid Store mosse norr om Linderödsåsen och cirka 
åtta kilometer nordnordväst om vägkorridoren, har 
fynd påträffats bland annat av tångepilspetsar gjorda 
av flinta. Materialet antyder tillfälliga jaktbosättningar 
någon gång mellan 9 500 och 8 000 år före Kristus. 
Vid denna tid, kallad senpaleolitisk tid, utgjordes mos-
sen av en sjö. Även ett par boplatser från tiden cirka 8 
000 till 4 200 före Kristus (äldre stenålder) har påträf-
fats och delvis undersökts i anslutning till Store mosse. 
Vid Vramsåns flöde, har ytterligare lokaler hittats med 
fynd av flinta från äldre stenålder. Även kring Västra 
och Östra Ringsjöarna finns spår av säsongsbosätt-
ningar från äldsta och äldre stenålder (Althin 1954, s. 
5, 82ff, 124ff; Andersson & Knarrström 1999, s. 50ff, 
57, 64, 74ff, 78). Med tanke på att vägkorridoren berör 

våtmarker på Linderödsåsen är ovan nämnda uppgifter 
om säsongsboplatser från en mycket tidig del av den 
äldre stenåldern värda att beakta.

2.4.2 Yngre stenålder (ca 4 200–1 800 f. Kr.)

Yngre stenålder (neolitikum) karakteriseras av intro-
duktion av lantbruk och mer permanenta bosättningar. 
Ett flertal arkeologiska undersökningar i Sydskandina-
vien visar att gårdsbebyggelser successivt växer fram, 
i samband med åkerbruk och boskapsskötsel. Ett sätt 
att översiktligt illustrera den neolitiska bebyggelsens 
utbredning på Linderödsåsen, men framför allt Kristi-
anstadslätten, är att sammanställa uppgifter från data-
basen med digital fornminnesinformation (FMIS) vid 
Riksantikvarieämbetet (fig. 9). Fornlämningslokalerna 
är noterade som boplatser främst utifrån fynd i plöjd 
åkermark av bearbetad flinta och redskap som exempel-
vis dolkar, skrapor, samt flint- och stenyxor. Materialet 
representerar ett tidsdjup om två millennier eller mer. 
Naturligtvis kan bosättningar från senare tidsperioder, 
såsom bronsålder och järnålder, finnas dolda under 
marken i samma terränglägen som stenålderslokalerna. 
Spåren av dessa har emellertid inte varit synliga vid in-
venterarnas besök.

En sammanställning av befintlig information visar att 
boplatserna främst är belägna på Kristianstadslätten 
och dess öppna jordbruksbygder i Vä, Östra Vrams 
och Lyngsjö socknar. Ett faktum som kan förklaras 
utifrån att fynd påträffats i samband med att stora 

2.4 Kulturlandskapets tidsmässiga dimensioner

Figur 9. Illustration av den yngre stenålderns kulturlandskap tiden 
cirka 4 200–1 800 före Kristus. På kartan är enskilda stenkam-
margravar och utbredningsområden med förtätningar av boplatser 
markerade. Boplatserna är allmänt definierade som stenålderslokaler 
utifrån fynd av flintredskap och bearbetad flinta, men kan även 
innehålla under mark dolda lämningar från senare perioder.
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arealer plöjts i samband med åkerbruk. En ansamling 
av boplatser har även noterats i det mer topografiskt 
böljande landskapet i Djurröd och Träne socknar nära 
Linderödsåsens sluttningar. På själva åsen finns glest 
förekommande lokaler. En betydelsefull faktor är det 
småskaliga jordbruket, som medfört få tillfällen för att 
påträffa fynd. Det kan förväntas att fler boplatsläm-
ningar är bevarade och dolda under marken. På Lin-
derödsåsens västsluttning och i anslutning till Östra 
Ringsjön, finns däremot en anhopning av registrerade 
boplatser.

En mer väldefinierad fornlämning med avseende på 
typ och ålder är stenkammargravar, vilka utgörs av dö-
sar, gånggrifter och hällkistor. De båda förstnämnda 
typerna härrör från tiden cirka 3 900 till 2 500 före 
Kristus, medan hällkistorna tillhör den yngre stenål-
derns slutskede omkring 2 400 till 1 800 före Kristus. 
Dessa gravmonument har dels utgjort gravplatser för 
generationer av människor knutna till lokalsamhäl-
len, samtidigt som de även tycks ha fungerat som en 
form av territoriemarkeringar. En översiktskarta visar 
på ett rumsligt samband mellan registrerade boplatser 
och stenkammargravar på Kristianstadslätten (Edring 
2005, s. 57). På Linderödsåsen finns emellertid upp-
gifter om en på 1940-talet borttagen hällkista (RAÄ 2, 
Linderöds socken) (se figur 9). Lokalen är belägen nå-
gon kilometer söder om den aktuella vägkorridoren.

Den yngre stenåldern, som vi känner den idag, är så-
ledes mest intensivt representerad på Kristianstadslät-
ten. Enstaka förekomster av boplatser och uppgifter 
om en borttagen hällkista på Linderödsåsen tyder på 
att det även här kan finnas fler lämningar dolda under 

marken. Arkeologiska undersökningar genomförda 
åren 2002 och 2003 längs sträckningen för väg E4 
i nordvästra Skåne, har resulterat i upptäckter av en 
mängd boplatslämningar från äldre och yngre sten-
ålder i höglänt, kuperad och idag skogstäckt terräng 
(Andersson m.fl. 2004, s. 9ff).

2.4.3 Bronsålder och äldre järnålder (ca 1 800 f. Kr. – 
500 e. Kr.)

Bronsåldern omfattar en dynamisk tidsepok med avse-
ende på samhällsförändringar, bebyggelse, lantbrukets 
utveckling, långväga kontakter och introduktion av 
bronshantverk. Kulturlandskapet genomgick en kraftig 
omgestaltning genom byggandet av större gravmonu-
ment som rösen och högar, vilka utgör karakteristiska 
och väl synliga värdebärare i dagens fornlämningsland-
skap. Monumenten byggdes främst under äldre brons-
ålder, men återbrukades för nya gravsättningar under 
yngre bronsålder och äldsta järnålder. En annan form 
av värdebärare från bronsåldern utgörs av ett flertal lo-
kaler med hällristningar i form av skålgropar/älvkvar-
nar på större stenblock eller bergshällar.

Rösena är i huvudsak byggda på Linderödsåsens höjd-
partier och på terrasser orienterade mot Kristianstads-
slätten. Lägger man samman uppgifter från FMIS om 
rösen, högar och hällristningar, kan ett par områden 
med förtätningar av dessa lämningar urskiljas. En an-
hopning finns norr om vägkorridoren i Träne och Vä 
socknar (A på kartan i fig. 10). Drygt tre kilometer 
söder om korridoren i Östra Vrams och Lyngsjö sock-
nar återfinns ett landskapsavsnitt på slättbygd respek-
tive östsluttningen av Linderödsåsen, med högar och 

Figur 10. Illustration av bronsålderns kulturlandskap cirka 1 800–
500 före Kristus. På kartan är utbredningsområden och förtätningar 
av gravar som högar och rösen, samt hällristningar med skålgropsfö-
rekomster markerade.
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älvkvarnsförekomster (B på kartan i fig. 10). Rösena 
återfinns främst på åsens terrasser och sluttning. I om-
rådets norra del rinner Vramsån som även utgör en 
gräns mellan Östra Vrams och Lyngsjö socknar. Ett 
tredje område med anhopningar av gravmonument 
och älvkvarnsförekomster återfinns i ett nord–sydligt 
stråk över Linderödsåsen från Finjasjön mot Östra 
Ringsjön. Merparten av gravarna utgörs av rösen (C 
på kartan i fig. 10).

Nämnda tre landskapsutsnitt kan tolkas som centrala 
områden av bronsåldersbygder. Här finns en arkeolo-
gisk diskussion som berör centrum–periferi förhållan-
den och vad ett s.k. centralområde verkligen står för. 
Ett relevant konstaterande är att vägkorridorens sträck-
ning ligger utanför de markanta anhopningarna av 
fornlämnings- och kulturlandskapets värdebärare från 
bronsåldern. Detta utesluter dock inte att lämningar 
från bronsåldern kan finnas dolda inom den aktuella 
vägkorridoren.

Övergången mellan bronsålder och äldre järnålder 
brukar sättas till cirka 500 år före Kristus. Denna in-
delning är i första hand skapad av arkeologer, medan 
förändringarna i dåtidens samhälle och dess materiella 
kultur inte alls var lika abrupt. Således återbrukades 
t.ex. högar för nya gravsättningar under äldre järnål-
der. Gravtypen rund stensättning har ett ursprung i 
mellersta och yngre bronsålder, vilket speciellt gäller 
lämningar med en större diameter. Järnålderns sten-
sättningar har en mer skiftande storlek, samtidigt som 
formspråket blir mer varierat med både kvadratiska 
och rektangulära stensättningar och s.k. domarring-
ar. När fem gravar eller fler finns samlade inom ett 
mindre område används termen gravfält. Beroende 

på vilka gravformer som finns representerade på grav-
fälten kan dessa ha varit i bruk under olika lång tid. 
Vissa gravfält, där stensättningar dominerar, kan ha 
ett ursprung i yngre bronsålder, för att senare återbru-
kas under äldre järnålder. Andra typer av gravfält med 
t.ex. resta stenar och skeppssättningar verkar i större 
grad ha anlagts under yngre järnålder.

En sammanställning av uppgifter från FMIS presente-
rad på en översiktskarta visar att järnålderns gravmo-
nument har en rumslig spridning, som väl överens-
stämmer med motsvarande lämningar byggda under 
bronsåldern (se figur 11 och 12). Man kan konstatera 
en bosättningskontinuitet med avseende på central-
områden, som varat i minst 2500 år. Även om vägkor-
ridoren även i detta fall är belägen perifert i förhållande 
till terrängavsnitt med järnåldersgravar, kan lämningar 
som exempelvis boplatser förväntas.

En indikation på att Linderödsåsens höjdområden 
möjligen kan ha tagits i anspråk för mer varaktiga bo-
sättningar redan under yngsta bronsålder eller äldre 
järnålder, består i förekomster av fossil åkermark med 
röjningsrösen av ålderdomlig karaktär. Inga områden 
med fossila spår efter stenröjning har i dagsläget un-
dersökts och daterats på åsen, utan det är främst jäm-
förelser med andra områden i norra Skåne, som pekar i 
denna riktning (Lagerås 2002). Den stenröjda marken 
kan således ha sitt ursprung under förhistorisk tid, för 
att senare under medeltid och historisk tid successivt 
ha utvidgats genom återbruk av röjda arealer, då även 
röjningsrösen byggts på med ny odlingssten.

Röjningsrösen utgör även en indikation på närbe-
lägna lämningar efter bosättningar i form av gårdar. 

Figur 11. Illustration av järnålderns kulturlandskap cirka 500 före 
Kristus till 1050 efter Kristus. På kartan är utbredningsområden och 
förtätningar av runda stensättningar markerade. Tidstypiska gravar 
som kvadratisk och rektangulär stensättning, domarring, samt grav-
fält är enskilt markerade.
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Vid tiden omkring 200–500 efter Kristus formas ett 
system i markanvändning med en rumslig struktur 
av inägor och utmark. Då åkermark utgör en del av 
inägorna är det högst troligt att själva gårdstomterna 
återfinns inom eller i anslutning till röjningsröseområ-
dena (Carlie 2002).

Utifrån detta kan en expansion av bebyggelsen anas 
från de tidigare centralområdena under bronsåldern 
till Linderödsåsens höjder (Björk & Wrang 1998). En 
sammanställning av data från FMIS visar på en för-
tätning av fossil åkermark i de numera skogsbeväxta 
höjdområdena, men en relativt gles förekomst på 
Kristianstadslätten. Detta har säkerligen en bakgrund 
i bevarandeförhållanden. I ett storskaligt jordbruk kan 
röjningsrösen ha röjts bort för att bereda stora åkera-
realer. Det kan dock noteras att fossil åkermark med 
röjningsrösen finns på Linderödsåsens västsluttningar 
ner mot Östra Ringsjön. Ett område med gravar i 
form av rösen och högar från bronsåldern, samt runda 
stensättningar och gravfält från järnåldern tyder på ett 
område av central karaktär med lång kontinuitet (se 
figur 12).

2.4.4 Yngre järnålder, historisk och nyare tid (ca 500 
e. Kr. fram till nutid)

Den historiskt kända bebyggelsen från 1500-talet och 
framåt skiljer sig markant mellan den odlade slättbyg-
den och skogsbygden på den höglänta Linderödsåsen. 
De centrala delarna av Kristianstadslätten domineras av 
stora byar, medan åsen hade mindre bebyggelseenhe-
ter, små byar och en hög andel ensamgårdar (Salvefors 
1974). Dessutom skiljer sig ortnamnstyperna mellan 
de båda landskapstyperna. På slätten har ortnamnen 

en ålderdomligare karaktär och här återfinns de äldsta 
namntyperna frekvent (jfr –löv, –lösa, –inge och –stad). 
I skogsbygden på åsen dominerar ortnamn med rötter i 
vikingatiden och den tidiga medeltiden (jfr namn med 
ändelserna –by, –torp, –ryd och –rum) (Pamp 1988; 
Fridell 2004). Förekomsten av kända gravfält från yngre 
järnålder uppvisar – liksom de äldre gravmonumenten 
– en likartad bild (Svanberg 2003, s. 147).

I de centrala delarna av slättbygden framträder flera 
platser som anses ha haft större betydelse och till vilka 
centrala funktioner har varit knutna (Callmer 1982; 
1991, s. 32ff). Helge å med Hammarsjön framstår 
som en viktig länk i den väl sammanhållna bygden. 
På Kristianstadsslätten är det framför allt två områden 
som under järnålder och tidig medeltid framträder som 
viktiga platser med centrala funktioner, Vä (Stjernquist 
1951) och Nosaby/Fjälkinge (Fabech 1994, Helgesson 
2002). Vä utvecklas till stad under den tidiga med-
eltiden (1200-talet), medan Fjälkinge fortlever som 
en mycket stor by. Vid kusten har undersökningar i 
Transval vid Helge ås mynning påvisat betydande han-
dels- och hantverksplatser från yngre järnålder. Två av 
de skånska köpingeorterna, Gärds Köpinge och El-
leköpinge, var lokaliserade något in från kusten. Kö-
pingeorterna dateras generellt till vikingatid och äldre 
medeltid. Vid Helge ås mynning omvandlas en äldre 
strandbosättning vid Åhus till köpstad under 1200-
talet. I början av 1600-talet förändras situationen på-
tagligt genom att Kristianstad grundas, samtidigt som 
både Vä och Åhus fråntas sina stadsprivilegier.

För de socknar som berörs av eller är belägna nära väg-
korridoren (Köpinge, Lyngsjö, Västra och Östra Vram, 
Vä, Träne, Djurröd. Äsphult och Linderöd) finns en 

Figur 12. Illustration där utbredning och ansamlingar av fossil åker-
mark i form av röjningsröseområden är markerade. Dessa lämningar 
ger en bild av odling med ursprung i bronsåldern, men som intensifie-
rats under järnålder och historisk tid.
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Figur 13. Illustration över bebyggelse från medeltid och historisk tid 
(ca 1050 till 1800-talets första hälft). På kartan är kyrkor samt gårds- 
och bytomter markerade i relation till områden med fossil åkermark.

stor mängd med noteringar av gårds- och bytomter i 
FMIS. Dessa uppgifter härrör från äldre lantmäteriak-
ter (främst enskiftes- och lagaskiftes) från senare de-
len av 1700-talet och första halvan av 1800-talet. För 
flera av tomterna finns skriftliga belägg, som berättar 
om ett medeltida ursprung. Detta gäller t.ex. för Vä 
(ca 1250) och Skättilljunga (1085) på slätten och för 
Linderöd (1332), Pårup (1498), Tågarp (1419) uppe 
på Linderödsåsen. Symbolerna på spridningskartan il-
lustrerar en bebyggelseutbredning från historisk tid, 
som kontrasterar mot järnålderns strukturer. På Lin-
derödsåsen finns ett flertal av dessa gårds- och bytom-
ter, vars spridning i en storskalig betraktelse samman-
faller med ovan nämnda röjningsrösen. Detta tyder på 
en historik i landskapets ianspråktagande som sträcker 
sig från järnåldern, genom medeltid och historisk tid 
(se figur 13).

En intressant fråga i detta sammanhang är om kolo-
nisationen av skogsbygden hänger samman med en 
expansion av centralbygden? Den inre kolonisationen 
inom kärnbygden tycks åtminstone från och med 
yngre järnålder och framåt ha varit begränsad i områ-
det. Å andra sidan kan kolonisationen av skogsbygden 

ha uppstått utifrån andra behov där skogsprodukter 
och boskapsskötsel spelat en stor roll. Ett uttryck för 
detta kan vara den annorlunda bebyggelsestrukturen. 
I sammanhanget kan det vara viktigt att beakta den 
relativt stora andelen självägande bönder som funnits 
i Linderöds socken under historisk tid.

Linderödsåsen och området däromkring har inom 
forskningen ansetts utgöra ett gränsområde under 
järnåldern (Fabech 1994). Gränsområdet grundar 
sig inte enbart på att området kan betraktas som en 
obygd, utan även på andra markeringar och kulturella 
skillnader. Dessa skillnader kan även skönjas längre 
fram i tiden. I ett perspektiv av gränsområde framstår 
vägförbindelsen mellan sydvästra och nordöstra Skåne 
som viktig. När uppstod den äldsta föregångaren till 
E22:an? Utifrån placeringen och utformningen av 
Linderöds kyrka anses denna ha byggts i anslutning 
till en existerande väg. Redan under tidig medeltid har 
alltså passagen över Linderödsåsen skett här. Genom 
att förhålla sig till vägens äldre historia kan positiva 
dimensioner på den nya vägsträckningen uppnås. Den 
nya vägens större skalnivå bör dock vägas in i förhål-
lande till äldre vägstråk.
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Kulturgeograf Pär Connelid har i rapporten Land-
skapshistoriskt underlag för MKB längs nya E22, sträck-
orna Linderöd–Sätaröd och Sätaröd–Vä presenterat en 
mycket gedigen översiktlig landskapshistorisk analys 
för vägutredningsområdet (Connelid 2001, s. 98ff). 
Syftet med föreliggande avsnitt är främst att kom-
mentera vissa delar i nämnda rapport samt att göra en 
del tillägg utifrån den kunskap som erhållits genom 
studier av kartmaterial och litteratur i samband med 
projektets kulturgeografiska analys (för namn på byar 
och enheter se häradskartan på sidorna 34-37).

2.5.1 Skogsförhållanden

Connelid ger i sin rapport en beskrivning av hur ut-
redningsområdet i stort kan beskrivas som en över-
gångsbygd mellan flera skånska kulturlandskapstyper 
som förekom före den agrara revolutionen (Connelid 
2001, s.100). Han menar vidare att det under loppet 
av 1700-talet skedde en tydlig omvandling av området 
som medförde att ett flertal byar övergick från skogs- 
till risbygd genom främst utmarksskogens minskning. 
Kortfattat kan hans ungefärliga indelning av utred-
ningsområdet på olika bygdetyper under 1700-talet 
sammanfattas som följer. Skogsbygd fanns endast 
uppe på Linderödsåsen, enheterna Bjärnhult, Loarp 
och Boarp hade t.ex. en hel del utmarksskog. Men 
även upp på åsen hade omvandlingen mot risbygd 
på vissa platser gått ganska långt redan under tidigt 
1700-tal (Connelid 2001, s. 100). Risbygden började 
således redan uppe på Linderödsåsen, men hade sin 

tyngdpunkt nedanför dess sluttning och sträckte sig 
österut i grova drag fram till en linje mellan Örmatofta 
i norr och Ö. Vram i söder. Byarna öster därom hade 
däremot tydlig slättbygdskaraktär.

Connelid exemplifierar övergångsprocessen från skogs- 
till risbygd uppe på Linderödsåsen med ensamgården 
Spångarp, och hänvisar till en geometrisk avmätning 
från 1704 i vilken det redovisas att gården bara hade 
skog i vången. I avsaknad av egen utmarksskog gjorde 
Spångarps åbo anspråk på en del av grannbyn Knop-
parps skog, vilket Knopparps åbor opponerade sig 
emot. Det bör tilläggas att Spångarp var ett enstaka 
hemman som enligt beskrivningen till 1704 års karta 
saknade egen betesmark, men kunde betjäna sig av an-
gränsande byars utmarksbete. Av en något yngre geo-
metrisk avmätning av Spångarp från 1730 (Linderöds 
sn akt 1, lantmäterikontoret i Kristianstad) framgår att 
Spångarps del av utmarken bara uppgick till cirka 13 
tunnland, vilket endast ansågs räcka som betesmark för 
några kalvar. Spångarps utmark var således liten. Att 
enbart utifrån det faktum att gården saknade skog anta 
att omvandlingen mot risbygd i de delar av Linderöds 
socken som låg öster om Bjärnhult, Loarp och Boarp 
sannolikt gått ganska långt redan under början av 1700-
talet, är kanske till att dra väl långtgående slutsatser. I 
avsaknad av ytterligare äldre lantmäterihandlingar och 
andra källor som upplyser om utmarksskogen inom 
denna del av socken blir det snarast en gissning huru-
vida utmarksförhållandena i Spångarp var representa-
tiva för socknens östra delar.

2.5 Odlingslandskapet före 1800-talets skiften
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Viss uppfattning om skogstillgången kring mitten av 
1760-talet kan vi få från lantmätare Gillbergs ekono-
miska och topografiska beskrivning av Kristianstads 
län (Gillberg 1767, s. 59ff). En svaghet med denna 
källa är att det inte framgår om den skog som fanns 
var belägen på utmark eller i inägor. Generellt sett vet 
vi dock att huvuddelen av bokskogen på de skånska 
åsarna under den här perioden fanns på utmarken. 
Gillbergs redovisning av tillgången på bokskog borde 
således i grova drag kunna spegla eventuell utmarks-
skog. För Linderöds socken redovisas tillräcklig bok-
skog för i stort sett alla bebyggelseenheter väster om 
Linderöds by (undantagen är Ylleröd och Ynnarp som 
endast anges ha surskog). Det var endast Knopparp, 
Bjära och Linderöd av enheterna längre österut som 
anges ha tillräcklig bokskog. För Spångarp och Holmö 
redovisas nödig bokskog, medan bokskog överhuvud 
taget ej nämns för Tågarp. Det redovisade förhållandet 
antyder sålunda en annan utveckling för västra delen 
av Linderöds socken, jämfört med enheterna längre 
österut. Risbygdsförhållanden som Connelid tycker 
sig se redan från tidigt 1700-tal, bör åtminstone från 
1760-talet ha varit en realitet, vilket framstår med 
större klarhet i det tidiga 1800-talets skifteskartor.

I Linderödsåsens sluttning och nedanför densamma 
fanns gles bokskog på utmarken till Sätaröd vid av-
mätningen av dess ägor 1755. Precis som Connelid 
framfört så fanns det en del utmarksskog även inom 
utmarkerna nedanför åsen (Connelid 2001, s. 100). 
Han nämner den påtagliga skillnaden mellan den be-
skogade fäladen till Venestad och den betydligt öpp-
nare fäladen till Skättilljunga direkt söder därom. En 
trolig orsak till denna skillnad ligger i byarnas olika 
jordnatur.

I Venestad utgjordes under senare delen av 1700-talet 
huvuddelen av hemmanen av insockne frälsehemman 
under Ovesholms huvudgård, medan Skättilljunga 
under samma period hade mera blandat jordägande 
med utsockne frälsehemman, kronohemman och skat-
tehemman. Ägarna till Ovesholms gods har sannolikt 
varit betydligt mera restriktiva vad gäller avverkning 
av högskogen inom själva huvudgårdssocken än vad 
fallet varit rörande markägarna i Skättilljunga. Av en 
utmarkskarta från 1778 framgår att Skättilljungas väs-
tra, större utmark inte bara bestod av helt öppen betes-
mark, utan till relativt stor del var beväxt med al och 
en. Någon högskog av andra trädslag fanns dock inte. 
Utmarken till Rya by längre åt öster hade liknande 
förhållanden vid enskiftet i början av 1800-talet.

2.5.2 Odlingssystem

Enligt Connelids rapport var ensäde det vanligaste 
odlingssystemet på Linderödsåsen. Hans definition 
av ensäde är att åkermarken besåddes årligen. Även 
om så ofta var fallet för all åker till en by med en-
säde, kan detta inte sägas definiera ensäde. I många 
skånska byar med all åker liggande inom en enda 
vång fanns det vid sidan av den åker som såddes år-
ligen även åkermark, ibland betydande arealer, som 
följde andra odlingsrytmer. Trots den regelbundna 
trädesläggningen av en del åker i vången var vångens 
fredningssystem ensäde. Ensäde innebar endast att 
en viss vång årligen fredades mot kreaturen för att 
möjliggöra sädesodling inom densamma. Enligt kul-
turgeograf Sven Dahl är det därför mera träffande att 
använda benämningen fredningssystem än odlings-
system när man avser ensäde, tvåsäde eller tresäde 
(jfr Dahl 1989, s. 76f ). Ett exempel på regelbunden 

Figur 14. Förenklad principskiss för de tre huvudtyperna av 
odlingssystem. A: ensäde, B: tvåsäde, C: tresäde. Ur Blom-
kvist (red) 1993, Läsa Landskap.
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trädesläggning av åker i ensädesvång inom undersök-
ningsområdet utgör gården Spångarp, där en del åker 
både 1704 och 1730 besåddes tre år och därefter låg 
sex eller nio år i träda.

Vad gäller områdena nedanför åsen har Connelid haft 
svårare att uttala sig om de äldre fredningssystemen 
eftersom lantmäterikartor från 1600- och 1700-tal 
saknas för flertalet bebyggelseenheter. Han har dock 
gjort iakttagelsen att i de större byarna tycks åkermar-
ken i flera fall ha legat i tre vångar. Mot bakgrund av 
detta förhållande framförs tolkningen att tresäde har 
tillämpats. Han påtalar dock att förhållandena kom-
pliceras av att det i främst de östra byarna inom ut-
redningsområdet förutom de ordinarie vångarna även 
fanns större åkerområden inom vad som betecknades 
sandfall, lyckemarker eller vännevångar, och att det i 
det analyserade, yngre lantmäterimaterialet inte görs 
någon skillnad mellan dessa områden och de ordina-
rie vångarna (Connelid 2001, s. 100f ).

En väg att komma runt problematiken med att äldre 
lantmäterikartor saknas är att studera jordrevnings-
protokollen från början av 1670-talet. Dahl har gjort 
detta för åtminstone en del av det berörda området 
(Dahl 1989). Uppe på åsen tycks ensäde ha varit det 
allena rådande fredningssystemet. Nedanför åsen 
kan tresäde däremot beläggas inom ett större, så gott 
som sammanhängande område inom södra delen av 
Kristianstadsslätten. Den nordligaste byn med belagt 
tresäde är Nöbbelöv i Vä socken (Dahl 1989, s. 81). 
Tilläggas kan att prästgården i Nöbbelöv enligt Lunds 
stifts Landebok från cirka 1570 hade sin åker i tre olika 
vångar: Norre, Syndre och Mellum vången (Landebo-
ken del 2, s. 142). Tresäde brukades således sannolikt 

i Nöbbelöv även vid denna tidpunkt. Jordrevnings-
protokollen ger även belägg för tresäde i Ö. Vram. Av 
lantmäterihandlingar framgår vidare att tresäde bru-
kades i Lyngsjö i början av 1800-talet (Dahl 1989, s. 
180f ). Faran med att göra kopplingen mellan det fak-
tum att åkern till en enhet var fördelad på tre vångar 
och att tresäde brukades kan däremot illustreras med 
byn V. Vram som i slutet av 1600-talet hade tre vång-
ar och ensäde (möjligen tresäde före 1670-talet). Åker 
i tre vångar redovisas av Landeboken även för Träne 
by, men enligt en lantmäterikarta från 1705 hade byn 
två vångar som brukades i ensäde (Dahl 1989, s. 180f, 
190). Sammanfattningsvis kan konstateras att när det 
gäller de bebyggelseenheter som direkt berörs av den 
valda vägkorridoren kan tresäde endast beläggas för 
Nöbbelöv i Vä socken. I övrigt tycks ensäde ha varit 
det nyttjade fredningssystemet, åtminstone under se-
nare delen av 1600-talet och 1700-talet. 

Ensädesbruket innebar däremot inte att alla byar eller 
ensamgårdar i anslutning till vägkorridoren hade sin 
åker liggande i en enda vång. Studerade lantmäteri-
handlingar visar att i Linderöds socken hade byarna 
Linderöd och Tågarp åker i två vångar. Bruket av sam-
säde, d.v.s. två vångar som besåddes årligen, men med 
årlig växling mellan råg och korn, beläggs för Tågarp 
av ett s.k. grannelagsbrev från 1693 (Nilsson 1995, s. 
9ff). I handlingen fastslås bl.a. att ”Rågwongen skulle 
vara gaplyckt åtta dagar före Tiburtij dag, men Biug- 
eller kornwongen först vid Walborgsmässe”.  Granne-
lagsbrevet gällde förutom för Tågarp även enheterna 
Spångarp, Knopparp, Pårup, Ynnarp, Bösarp, Bjära, 
Byrhult och Torastorp. Vad gäller de fem förstnämnda, 
som alla berörs av vägkorridoren, visar det studerade 
kartmaterialet emellertid att samtliga endast hade en 
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vång då de karterades. En fråga som tyvärr inte kunnat 
besvaras är om bestämmelserna i grannlagsbrevet gällt 
trots att de bedrev ensäde i endast en vång, eller om de 
faktiskt hade sin åker fördelad på två vångar i slutet av 
1600-talet men senare lagt samman dem till en.

För enheterna nedanför Linderödsåsens sluttning visar 
studerat kartmaterial att åkermarken var fördelad på två 
vångar i Sätaröd, Skättilljunga och Rya samt troligen även 
i Bröd. Inga belägg för samsäde har påträffats, men åt-
minstone för Skättilljunga tycks det inte ha funnits några 
topografiska motiv för uppdelningen av åkermarken. Byn 
Vä längst åt nordost hade vid enskiftet åker i ett flertal 
vångar varav tre större kallade Norre, Östre och Södre 
vång. Dessutom hade byn ett flertal lyckor av varierande 
storlek. Dahl har i sina studier inte funnit några belägg 
för tresäde i Vä (Dahl 1989). En uppgift i Lunds stifts 
Landebok angående inkomster till Helligeist huus i Vä 
skulle dock kunna vara en indikation på tresäde. Här 
anges nämligen att det till huset: ”Huertt tredie aar dett 
ene beregnitt mett dett andett kandtt de saae Rugh j pund och 
vj skr ”(Landeboken del 2, s. 177). Uppgiften om utsädet 
tycks vara ett medeltal för tre år, möjligen för de tre åren 
i tresädets rotationsperiod. Byarna Örmatofta, Mansdala, 
Skepparslöv och Öllsjö väster och norr om Vä hade enligt 
Dahl ensäde i form av samsäde (Dahl 1989, s. 126ff). 

2.5.3 Åker i bandparceller

Fossil åkermark, främst i form av röjningsröseom-
råden, utgör enligt Connelid ett karaktärsdrag för 
miljöerna uppe på Linderödsåsen (Connelid 2001, 
s. 102). I genomgången av olika fossila åkerformer 

berör han s.k. bandparceller, d.v.s. långsmala mark-
indelningar som ofta avgränsas av stensträngar, låga 
jordvallar eller terrasskanter. Här betonas att den 
jordbruksmässiga och samhälleliga bakgrunden till 
dessa former ännu är bristfälligt känd. Han menar 
dock att de sannolikt representerar någon form av 
ägorättslig uppdelning av marken och bör ha till-
kommit under vikingatid och tidig medeltid. Bland 
enheterna uppe på åsen har Connelid i kartmaterialet 
påträffat bandparcellerad åkermark i bl.a. Linderöd 
och Liarum.

Vid excerperingen av kartmaterialet för de bebyg-
gelseenheter som berörs av den valda vägkorridoren 
noterades mer omfattande förekomst av parcell- el-
ler tegindelad åker med mellanliggande renar/sten-
strängar på flera platser. I Linderöd fanns sådan åker 
såväl i byns Lille vång sydost om bytomten, som i 
den större Ohrevång norrut från samma bytomt. I 
grannbyn Tågarp fanns liknande former i åkermar-
ken mellan bytomten och Lindebäcken norr därom. 
Det måste dock påpekas att parcell- eller tegindel-
ningen i åkermarken inte var fossil då marken kar-
terades i början av 1800-talet, utan de gränser som 
lantmätaren ritade ut mellan de olika gårdarnas till-
hörande åkertegar sammanfaller i huvudsak med re-
narna/stensträngarna. Detta motsäger givetvis inte 
Connelids hypotes om att parcellindelningen kan 
vara genomförd redan under vikingatid/tidig medel-
tid. Liknande områden med åkrar som avgränsades 
av renar/stensträngar har observerats i studerade kar-
tor över Pårup (Linderöds sn), Ullarp, Skättilljunga, 
Rya (V. Vrams sn) samt Nöbbelöv (Vä sn). 
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I detta kapitel redogörs mer ingående för pilotprojek-
tets arbete och resultat i samband med den fördjupade 
arkeologiska utredningen inom föreslagen korridor för 
väg E22, delen Linderöd–Vä. Den höga detaljeringsni-
vån i redovisningen beror på att materialet utgör under-
lag för vägarbetsplanen i den fortsatta vägprocessen. 

För att underlätta läsningen har vi valt att beskriva ma-
terialet i förhållande till olika landskapsutsnitt inom 
vägkorridoren, där de tänkta trafikplatserna samt bron 
över Vramsån har använts som brytpunkter. Detta 
innebär att den cirka två mil långa vägkorridoren de-
lats upp i fyra delsträckor, med början på Linderödså-
sen i väster till Vä nere på slätten längst i öster. Redo-
visningen inom respektive delsträcka följer ett likartat 
upplägg. Denna inleds med en beskrivning av land-
skapsbilden och resultaten från den kulturgeografiska 
undersökningen. Därefter följer en beskrivning av 
utfallet från den arkeologiska fältinventeringen, följt 
av resultaten från den GIS-baserade boplatsanalysen 
samt områden med särskilda bevarandevärden. Redo-
visningen avslutas med en samlad antikvarisk bedöm-
ning och förslag till vägens dragning inom korridoren 
sett i förhållande till de kulturhistoriska värdena.

Materialet i utredningen presenteras både i text, på 
kartutsnitt och i tabeller. Vad det gäller fornlämnings-
bilden ges även en bedömning av de enskilda läm-
ningarnas fornlämningsstatus, samt vilket steg i den 

3. Fördjupad arkeologisk utredning

antikvariska processen som kan komma att aktualise-
ras om lämningarna skulle påverkas av vägdragningen. 
Det ska dock betonas att vår redovisning är en prelimi-
när bedömning, eftersom det ytterst är Länsstyrelsen 
som beslutar om den fortsatta antikvariska hantering-
en och eventuella behov av arkeologiska insatser enligt 
kulturminneslagens andra kapitel.

3.1 Vägkorridoren i landskapet

Den föreslagna vägkorridoren för delen Linderöd–Vä 
är närmare 22 kilometer lång med en sträckning från 
SSV mot ÖNÖ. Bredden varierar mellan 300 och 800 
meter. På sträckan finns fyra områden där trafikplatser 
planeras. Dessa är Linderöd Syd respektive Nord, Tol-
larp samt Tings Nöbbelöv. Vidare planeras en bro över 
Vramsån (fig. 16).

Korridoren berör i huvudsak två landskapstyper 
– Linderödsåsens höjder och Kristianstadsslätten 
– även om landskapet har en mer nyanserad karak-
tär. Höjdområden på Linderödsåsen karakteriseras 
av skiftande topografiska miljöer med förhöjningar 
av morän täckta av gran- och lövskog, öppna men 
begränsade fält samt våtmarksområden av mindre 
omfattning. Nordöstsluttningen av Linderödsåsen 
består av böljande och skiftande topografi. Marken 
utgörs av skogsmark med sly och lövträd, varierat 

I korthet

• Vägkorridoren berör två landskapstyper – 
Linderödsåsens moränhöjder med småska-
ligt jordbruk, betesmarker samt mellanlig-
gande skogsmarker, och Kristianstadsslät-
tens flacka odlingsbygd med öppna åkrar 
och betesmarker.

• Den kända fornlämningsbilden karakteri-
seras på åsen av fossil åkermark, gårds- och 
bytomter, medan lämningarna på slätt-
ten domineras av boplatser. I korridorens 
närhet finns även gravar och älvkvarnsfö-
rekomster.

• Resultaten från den fördjupade utredningen 
inom vägkorridoren redovisas i förhållande 
till fyra delsträckor: 1) Linderödsåsen, 2) 
Linderödsåsens nordsluttning, 3) Slätten 
nedanför Linderödsåsen, 4) Inre Kristian-
stadsslätten. Lokaliseringen av trafikplatser 
samt bro över Vramsån används som bryt-
punkter mellan delsträckorna.

• Redovisningen i kapitel 3 håller en hög 
detaljeringsnivå för att kunna användas 
som underlag för vägarbetsplanen i den 
fortsatta vägprocessen.
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fig. 49, s. 109). Våtmarken är belägen i en större skål-
formad sänka omgiven av kuperade mjuka höjder på 
jordar av lera och mjäla. De öppna arealerna brukas 
som åkrar eller är lagda i vall. De kända fornlämningar 
som i huvudsak finns registrerade på detta avsnitt be-
står av boplatser, främst stenåldersboplatser. Dessa är 
belägna på höjder och terrasseringar kring våtmarken, 
som mycket väl kan ha utgjort en liten sjö. På denna 
sträcka är den valda vägkorridoren också som bredast.

Korridorens östligaste del sträcker sig genom ett ter-
rängavsnitt med svagt markerade förhöjningar och 
mellan dessa belägna flygsandsområden. Vegetationen 
utgörs av skogspartier med planterad tall och gran, 
eller avsnitt med lövträd och sly. Ställvis finns också 
öppen åkermark. Kända fornlämningar i korridorens 
närhet består av runda stensättningar och gravfält från 
järnåldern, samt älvkvarnsförekomster på stenblock. I 
detta avsnitt planeras trafikplats Tings Nöbbelöv, där 
den nya väg E22 skall ansluta till befintlig väg.

Sett i relation till kända fornlämningsområden samt 
sten- och bronsålderns centralbygder, sträcker sig den 
valda vägkorridoren genom perifera områden. En lik-
artad bild framtonar med avseende på järnåldersbyg-
dens utbredning. Dock berörs röjningsröseområden 
samt ett par gårds- och bytomter. Man bör emellertid 
inte se korridorens läge i perifera områden som ett 
tecken på att dessa är tomma på fornlämningslokaler. 
De uppgifter som finns i FMIS ger en bild av det idag 
kända fornlämningslandskapet och en tendens till vad 
som kan finnas dolt under marken. Erfarenhetsmäs-
sigt vet vi att arkeologiska utredningar längs planerade 
vägkorridorer leder till en betydligt mer nyanserad 
bild av fornlämnings- och kulturlandskapet.

med tät granskog och högresta lövträd. Ställvis finns 
även öppna fält med brukad åkermark, samt betes-
marker. Från åsen är utsikten vidsträckt över Krist-
anstadsslätten med höjdområden vid Nävlingeåsen, 
Fjälkinge backe och Ryssberget i fjärran.

De båda förstnämnda trafikplatserna är belägna på 
åsens höjdområden. Korridoren tar en sträckning sö-
der om Linderöds samhälle och nuvarande sträckning 
för väg E22. Den tidigare kända fornlämningsbilden 
karakteriseras främst av röjningsröseområden, samt 
gårds- och bytomter. Nämnda typer av lokaler berörs 
helt eller delvis av den planerade vägkorridoren.

Kristianstadslätten betraktas ofta som en helhet, men 
innefattar nyanser i landskapsbilden. Ett sådant av-
snitt är slätten kring Vramsån, som utgör ett viktigt 
och dominerande vattendrag. Topografin utgörs av 
slättmark med svagt markerade förhöjningar. Vegeta-
tionen är skiftande med tät skog av sly, löv- och barr-
träd. Större arealer utgörs av öppen åkermark, samt 
markområden i vall eller betesmark.

Det fortsatta slättområdet mot öster består av en lik-
artad topografi och vegetation som omkring Vramsån. 
Kända fornlämningsförekomster utgörs bland annat av 
en lokal med en gravhög och intilliggande röjningsrö-
sen norr om Skättilljunga. Korridorens sträckning löper 
norr om Tollarps samhälle där en struktur av stengärds-
gårdar i nord-syd och öst-väst inramar ett odlingsland-
skap präglat av 1800-talets markanvändning. Stora are-
aler har röjts på sten och andra hinder för lantbruket.
Ett parti som bryter av mot ovan nämnda återfinns 
kring den utdikade våtmarken mellan Vä och Nöb-
belöv – i det äldre kartmaterialet benämnd Myren (se 
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3.2.1 Landskapsbilden

Topografiskt domineras området i vägkorridorens 
västligaste del av Yllerödsåsen – en mindre rullstensås 
(ca 3 km lång) som längs en sträcka av mer än en ki-
lometer löper parallellt med vägen (Ringberg 1986 s. 
56, 1991 s. 44f ). Trots närheten till den befintliga väg 
E22, som för övrigt skär åsen på minst ett ställe väster 
om den aktuella utredningskorridoren, och trots att 
den är påverkad av några täkter i historisk tid, är åsens 
getrygg väl markerad och den ger som helhet ett väl-
bevarat intryck och en speciell karaktär åt landskapet i 
denna del av området.

Längre österut, i höjd med och söder om samhället 
Linderöd, öppnar sig dagens landskap i lite högre grad 
med en tydligare karaktär av tidigare uppodlad mark. 
Idag utgörs vegetationen i huvudsak av planterad 
skog, betesmark och vall. I höjd med Knopparp sluter 
sig skogen åter tätare och landskapet återfår därmed en 
mer småbruten karaktär. Vid läget för den planerade 
trafikplatsen Linderöd nord öppnar sig dagens land-
skap åter på ett kortare parti med utsikt mot slätten 
nedanför och Nävlingeåsen.

Den enda större bebyggelsekoncentrationen i detta om-
råde är samhället Linderöd, vars sydligaste del tangeras 
av vägkorridoren. I övrigt kan det noteras att det befint-
liga vägnätet till väsentlig del följer det äldre vägnät som 
kan iakttas på t.ex. Skånska rekognosceringskartan från 

tidigt 1800-tal. Bland annat finns delar av den äldre 
landsvägsstäckningen bevarad i kortare och längre par-
tier, som lokalvägar och markvägar, längs med dagens 
E22.

3.2.2 Kulturgeografisk analys

I den kulturgeografiska analysen av denna delsträcka 
har kart- och arkivhandlingar studerats för följande 
byar och gårdar: Bösarp, Ynnarp, Pårup, Linderöd, 
Knopparp, Spångarp och Tågarp, samtliga belägna i 
Linderöds socken (fig. 17, sid. 46).

Bösarp, Linderöds socken

Analysen av Bösarps ägoområde baseras på en excerpe-
ring av enskifteshandlingar från 1823.

Sydvästra delen av korridoren sträcker sig delvis genom 
före detta inägomark till Bösarp och här fanns ett par 
bebyggelselägen vid tiden för enskiftet. Den sydligaste 
byggnaden låg vid ett ängsområde benämnt Mölledam-
marna och Dammen i kartbeskrivningen. Sannolikt 
har detta område tidigare nyttjats som kvarndamm för 
en vattenkvarn i den bäck som flyter genom området. 
Byggnaden ifråga låg i direkt anslutning till hägnaden 

3.2 Delsträcka 1
Linderödsåsen – mellan tpl Linderöd Syd och Linderöd Nord
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mellan inägorna åt sydost och utmarken åt nordväst. 
Längre åt nordost fanns en byggnad nära den fägata 
som förband Bösarpsgårdarna med utmarken. Inte 
heller denna byggnads funktion har kunnat fastställas 
genom studien av lantmäteriakten. Hägnaden mellan 
Bösarps enda vång och utmarken hade i sydväst en 
sträckning som nästan sammanfaller med den befint-
liga E22, men vek längre åt nordost av åt sydost och in 
mot ”bytomten” (Bösarp var vid enskiftet ett enstaka 
hemman bestående av fyra hemmansdelar och således 
formellt sett ingen by). Båda infartsvägarna från E22 
till Bösarp har kvar samma sträckning som före en-
skiftet. 

Fältbesök:
Hägnaden mellan före detta inäga och utmark finns be-
varad med en parallell väg inom en del av sin tidigare 
sträckning sydost om nuvarande E22. Nordvästra sidan 
av E22 har ej studerats i fält. Inga spår av de två byggna-
derna inom korridoren kunde upptäckas vid besöket. De 
topografiska förhållandena i området antyder att bäcken i 
sydväst kan ha varit uppdämd i direkt anslutning till den 
väg som korsar bäcken på platsen. Inga direkta spår av 
någon vattenkvarn iakttogs dock vid besiktningen.

Ynnarp, Linderöds socken

Äldsta lantmäteriakten för Ynnarp är en enskiftes-
handling från 1823 och nedanstående kommentarer 
baseras på excerperingen av denna.

Nordvästra delen av korridoren sträcker sig här genom 
före detta utmark som delvis odlats upp till åker under 

perioden mellan enskiftet och häradskartans tillkomst. 
Vid enskiftet var fyra byggnader belägna invid hägna-
den mellan inägorna åt sydost och utmarken åt nord-
väst. Enligt beskrivningen tycks den östligaste bygg-
naden ha varit bondehemmanet medan de tre övriga 
var hus eller torp. På häradskartan redovisas byggnader 
endast på det västligaste av de fyra äldre bebyggelse-
lägena. Sträckningen för den hägnad som avgränsade 
Ynnarps enda vång mot utmarken löper genom kor-
ridoren från sydväst mot nordost och måste med nöd-
vändighet skäras av vägen på någon plats. Längst åt 
nordost inom Ynnarps inägor fanns enligt såväl enskif-
teskartan som häradskartan ett våtmarksområde.

Fältbesök: Inga fältstudier gjordes inom Ynnarps ägo-
område i samband med den kulturgeografiska under-
sökningen.

Pårup, Linderöds socken

Följande kommentarer kring äldre landskapsförhål-
landen i Pårup baseras på laga skifteshandlingarna från 
1834.

En av de gårdar i Pårups by som fanns vid tiden för 
laga skiftet är belägen inom vägkorridoren medan 
övriga gårdar låg på bytomten söder om korridoren. 
Connelid resonerar i sitt landskapshistoriska underlag 
till MKB:n kring att den norra gården bör vara resul-
tatet av en utflyttning från bytomten under sen tid 
före skiftet (Connelid 2001, s. 103). Detta är dock 
bara en spekulation och det presenteras inga uppgifter 
om hur länge gården legat på platsen eller varför den 
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ligger avskild från övrig gårdsbebyggelse i byn (gården 
finns dock med på Skånska rekognosceringskartan 
från 1810-talet, och har således varit belägen på plat-
sen åtminstone något årtionde före laga skiftet).

Korridorens nordligaste del sträcker sig genom vad 
som före laga skiftet var utmark till byn. Utmarks-
området har till betydande del blivit uppodlat före 
häradskartans tillkomst. Den relativt stora våtmarken 
Pårups mosse är belägen i anslutning till gränsen mot 
Linderöds ägor. Söder om utmarken fanns inägorna i 
Pårups vång som ingick i ett vångalag med bl.a. Yn-
narp och Bösarp. Vägen från bytomten, via den norra 
gården och vidare åt nordväst har ännu kvar samma 
sträckning som före laga skifte. Pårup får anses ha 
kvar en relativt välbevarad bebyggelsestruktur p.g.a. 
en begränsad utflyttning av gårdar vid skiftet. Däre-
mot tillkom efter skiftet bebyggelse främst söder om 
korridoren. Denna bebyggelse speglar väl samhällsut-
vecklingen med befolkningsökning och omfattande 
hemmansklyvning under 1800-talet och det tidiga 
1900-talet. Inom de norra delarna av Pårups före 
detta inägor, särskilt norr och nordväst om bytomten 
och kring den ensamliggande gården, är odlingsland-
skapet relativt småskaligt och består delvis av betade 
gräsmarker som tidigare nyttjats som äng. Connelid 
har tidigare påtalat att området ifråga bl.a. innehål-
ler stengärdsgårdar och fossila åkerformer (Connelid 
2001, s. 103).

Ett råmärke kallat Djurasten fanns i gränsen mot Lin-
deröd i det nordöstra hörnet av Pårups ägoområde vid 
en rågångsbestämning åren 1776–82. Vid laga skiftet 
1834 fanns en byggnad strax invid detta råmärke, men 
på Linderöds sida av gränsen. Byggnadens funktion 

framgår ej av lantmäterihandlingen, men av läget att 
döma kan det vara fråga om ett torp på Linderöds 
tidigare utmark, eller möjligen gårdsbebyggelse som 
förlagts till denna plats efter skiftet av Linderöds ägor. 
Bebyggelse finns fortfarande på samma plats. Väster 
om bytomten och i södra kanten av korridoren fanns 
vid laga skiftet en torvmosse inom vilken delar var ut-
skurna och vattenfyllda.

Fältbesök:
Dels besöktes ett område nordost om bytomten inom 
vilket hägnaden mellan vången och fäladen sträckte 
sig och där en byggnad (trolig bastu) fanns vid laga 
skifte, dels ett område norr och nordväst om den en-
samliggande gården där hägnaden mellan utmark och 
vång likaså var belägen. Inom båda områdena finns 
ännu stenmurar med en sträckning som antyder att 
de är belägna på samma plats som den äldre hägnaden 
kring vången. Däremot kunde inte några lämningar 
efter bastun återfinnas.

Linderöd, Linderöds socken

Bedömningen av landskapet inom och kring vägkor-
ridoren inom Linderöds ägoområde grundas på en-
skifteshandlingar för denna by från 1807.
 
Vägkorridoren sträcker sig genom den sydöstra delen 
av Linderöds före detta utmark. Byns båda ensädes-
vångar Lille vång och Ohre vång låg norrut, i direkt 
anslutning till och norr om bytomt och kyrka. Inom 
korridoren fanns vid skiftet 1807 fem lyckor som från 
väster räknat benämndes Nils Jeps stora heya, Nils Jeps 
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Figur 17. Delsträcka 1 Linderödsåsen. Kartan visar läget för objekt 
excerpterade ur lantmäterihandlar från 1700- och 1800-talen mot 
bakgrund av ekonomiska kartan (häradskartan) från 1930-talet.

lilla heya, Klemmeds heya, Kyllinga- eller möjligen Kijl-
lingaheyan samt Leganeheyan. Ingen bebyggelse fanns 
då i anslutning till lyckorna eller inom övriga vägkor-
ridoren. Enligt skifteskartan saknades hägnader i by-
gränsen mellan Linderöds och angränsande enheters 
utmark, och området har således fungerat som gemen-
samt fäladsbete för byarnas och gårdarnas kreatur. 

Lyckodling på utmark har sannolikt en lång historisk 
kontinuitet inom såväl områdena uppe på horsten som 
nere på Kristianstadsslätten. Redovisning av lyckor är 
vanligt även i äldre kartmaterial och jordeböcker och 
det är dessutom vanligt med marknamn med ändelsen 
–lycka även inom vångarna. Det senare en indikation 
på en process där utmark blivit vång genom ett succes-
sivt intagande av lyckor som senare inkluderats i vång-
arna. Däremot har det inte framkommit några belägg 
för att just de lyckor som redovisas på 1807 års Lin-
derödskarta har någon längre historisk kontinuitet.

Utmarken till Linderöd utsattes för en relativt kraftig 
uppodling under perioden mellan skiftet och härads-
kartans tillkomst drygt 100 år senare. Hemmansklyv-
ningen var omfattande och mycket av den nytillkomna 
bebyggelsen förlades till före detta utmark. I princip 
hela bebyggelsetillväxten i Linderöds samhälle sedan 
skiftet har för övrigt skett på före detta utmark söder 
och sydväst om den gamla bytomten.

Fältbesök:
Områdena där de fem lyckorna eller hejdorna var be-
lägna vid tiden för skiftet har besökts. Av Nils Jeps båda 
hejdor finns mycket få, om några spår kvar. Hejdorna 
var belägna i ett lågt parti med relativt sank mark och det 
är inte säkert att hägnaderna kring dem hade stenbotten, 

utan de kan ha utgjorts av rena ris- eller brötagärden. 
Däremot finns stenmur kvar på den plats som utgjorde 
Kyllinga- eller Killingahejdan. Möjligen kan även någon 
av de andra stenmurar som påträffades i detta område 
motsvara den södra delen av hägnaden kring Klemmeds 
hejda. Längre åt nordost, inom den del av utmarken som 
tillföll gården Holmö vid skiftet, finns stenmur kring 
vad som vid skiftet utgjorde Legarnehejdan. Spåren av 
denna heja har ett speciellt intresse eftersom hejdans läge 
och form påverkade gränsdragningen mellan Linderöds 
och Knopparps byar.

Knopparp, Linderöds socken

Laga skiftesakten för Knopparp från år 1837 ligger till 
grund för nedanstående kommentarer om byns ägo-
område.
  
Vägkorridoren går västerifrån in på Knopparps ägo-
område genom en smal remsa av före detta utmark för 
att därefter skäras av den hägnad som avgränsade byns 
inägor. I den sydöstra delen av korridoren bestod inä-
gorna 1837 av flera mindre lyckor, men längre åt norr 
berör korridoren mark som låg i Knopparps vång. 
En byggnad (torp?) låg centralt inom korridoren vid 
den nordligaste av de nämnda lyckorna. Marknam-
net Hästatäppan i vången nära denna plats kan vara 
en indikation på att ytterligare hägnader, som 1837 
saknade funktion, fanns i området (fossil hästhage?). 
Ytterligare en byggnad (torp?) fanns strax söder om 
korridoren vid en åker som enligt kartbeskrivningen 
kallades Månshes torpåker. Vägkorridoren skär en 
del av den västra Knopparpsvägen som hade samma 
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sträckning före laga skiftet som vid häradkartans till-
komst.

Korridoren går genom en i förhållande till gårdsbebyg-
gelsen perifer del av Knopparps vång. Bytomten var 
belägen nära vångens gräns mot utmarken åt sydost. 
Vägkorridoren berör längre åt nordost ett område som 
1837 var inhägnat till en liten lycka kallad Spånga-
lyckan. Strax söder om denna lycka och utom vägkor-
ridoren fanns områden som benämndes Spängerna, 
Spångan ohråker samt Langawadsåker. Namnen anty-
der en passage av ett vattendrag, något som eventu-
ellt även gäller bebyggelsenamnet för det närliggande 
enstaka hemmanet Spångarp. Marknamnen Spångan 
ohråker och Storängs ohråker, vilka båda avsåg mark 
som 1837 nyttjades som äng, visar att delar av äng-
arna i området utgjordes av öde åker (oråkrar). Båda 
de nämnda ängarna var belägna inom områden som 
fornminnesregistret redovisar som fossil åkermark.  

Fältbesök:
Huvuddelen av området inom korridoren mellan den 
västra Knopparpsvägen och Knopparps inägors västra 
gräns har studerats i fält. Hägnaderna kring så gott 
som samtliga de lyckor som fanns här vid laga skiftet 
finns än idag kvar i form av stenmurar. Stenmurarnas 
karaktär varierar ifrån vällagda, relativt breda murar till 
en delsträcka som närmast kan beskrivas som en sten-
sträng med utspridda stenar. Sannolikt är det främst de 
hägnader som även efter skiftet haft en funktion som 
hägnad eller gränsmarkering som idag utgörs av breda, 
vällagda stenmurar. Odlingsrösen påträffades inom ett 
par delområden, men dessa är redan registrerade i forn-
minnesregistret. Detsamma gäller för en s.k. brydestua 
i en åker inom korridoren.

Spångarp, Linderöds socken

Nedanstående redogörelse för det äldre odlingsland-
skapet vid Spångarp baseras främst på två geometriska 
avmätningar av gårdens ägor från åren 1704 respektive 
1730.

Spångarp var på 1700-talet ett enstaka hemman med 
gårdsbebyggelsen i samma läge som den idag närmast 
E22 belägna gården. Dess åker och äng fanns inom en 
vång som ingick i ett vångalag med Knopparp. Mel-
lan 1704 och 1730 inhägnades en del av dess utmark 
längst åt sydost till en lycka vari man skulle ta upp 
mark till åker. Hägnaden öster och nordost om gårds-
läget hade enligt såväl 1704 som 1730 års geometriska 
avmätningar samma sträckning som den fägata som 
nu är belägen på platsen (jfr Wallin 2000, s. 13). Häg-
naden utgjorde på 1700-talet gräns mellan den vång 
som innehöll såväl Knopparps som Spångarps inägor 
och fäladen norr och nordost därom. Ett behov av 
fägata mellan Spångarps gårdstomt och dess utmark 
åt sydost uppstod först efter att fäladen norr därom 
skiftats och tilldelats hemman i Tågarp. I en rågångs-
bestämning för Tågarp från 1814 omtalas Spångarps 
fästräta, men detta tycks inte innebära att en fägata re-
dan då var uppförd. I enskiftesakten för Spångarp från 
1822 redovisas nämligen fortfarande endast en enkel 
hägnad medan den parallellt löpande gränsen mot Tå-
garps ägor saknar hägnadsmarkering. Troligen tillkom 
fägatan först efter laga skiftet för Tågarps by 1833.
Hägnaden kring Spångarps vång åt norr och nordväst 
följde både 1704 och 1730 nuvarande E22:s sträck-
ning. Norr om Spångarps vång fanns före 1800-talets 
skiften en smal utmarkskorridor mellan Spångarps 
och Tågarps inägor. Korridoren band samman större 
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utmarksområden åt sydväst och nordost. Genom kor-
ridoren sträckte sig landsvägen, d.v.s. nuvarande E22:s 
föregångare. Vägen åt sydost från gården i Spångarp har 
än idag i stort sett samma sträckning som den väg som 
vid karteringen 1704 sammanband gården och ett torp 
på dess ägor.

Fältbesök:
Vid Spångarp är det främst den välbevarade fägatan 
som bör iakttas vid val av vägsträckning. Fältbesöket 
visade att fägatan inte når ända fram till nuvarande 
E22, utan en viss vägbreddning åt sydost är möjlig 
utan att denna behöver påverkas.

Tågarp, Linderöd socken

Studien av Tågarps ägoområde har gjorts utifrån laga 
skifteskartan för byn från 1833. Det geografiska läget 
för några råmärken och bebyggelselägen har hämtats 
från en rågångskarta från 1814.
 
Vägkorridoren följer inom Tågarps ägor nuvarande 
E22:s och dess föregångares sträckning. Tågarps inä-
gor var 1833 fördelade på två vångar som brukades 
i ensäde samt några mindre lyckor. Vägkorridoren 
berör främst lyckor som vid laga skiftet låg mellan 
byns vångar och utmarken söder och öster därom. 
Den västligaste av byns vångar nådde dock så långt 
åt söder att hägnadssträckningen på en kort sträcka 
ligger inom korridoren.

Vid den västra av de fägator som gick mellan Tågarps 
bytomt och utmarken fanns vid skiftet en sandtäkt 

och vid samma fägata, men norr om korridoren, en 
malttork. Två byggnader (troligen torp) fanns i direkt 
anslutning till korridorens norra avgränsning. På plat-
sen för en av dem finns ännu bebyggelse. Ytterligare en 
byggnad fanns vid en lycka söder om nuvarande E22, 
i skiftesakten endast redovisad som ett hus på Ebbas 
hustomt. En senare utdikad våtmark låg direkt väster 
om lyckan och en lergrav på dess södra sida. Längst 
åt öster inom Tågarps ägor fanns inom vägkorridoren 
två byggnader varav den sydligaste anges vara belägen 
i Rytterslyckan (ryttaretorp?). I gränsen mot Ullarps 
ägor låg en byggnad i vad som kallades Sven Hurtigs 
hage. Inget större hägnat område redovisas kring hu-
set och möjligen åsyftades bara en mindre kålhage. En 
större sankmark fanns längs den bäck som rann på 
utmarken nordväst om husen.

Landsvägen som sträckte sig från sydväst mot nordost 
på Tågarps utmark 1833 fanns kvar i hela sin sträck-
ning vid häradskartans tillkomst. Därefter har en del-
sträcka nordost om Spångarp tagits bort. 

Intressanta marknamn i Tågarps ägor, men utanför väg-
korridoren är K(n?)opparpe ohråker (äng), Bökes ohråker 
(äng) och Sasars ohråker (äng). Oråkrarna visar att det 
vid skiftet fanns flera ängsområden som betraktades 
som före detta åkermark. När denna åkermark ödelagts 
vet vi inte, men de namngivna oråkrarna är belägna 
inom områden som registreras som fossil åkermark i 
riksantikvarieämbetets fornminnesinventering.

Följande råmärken av visst intresse finns redovisade i 
gränsbestämningen från 1814 och är belägna inom väg-
korridoren. Början på Spångarps fästräta. Längst åt syd-
väst inom Tågarps ägoområde en stenkula vars namn 



50 Arkeologi i vägprocessen

excerperats som Törsten. I gränsen mot Ullarp och strax 
norr om nuvarande E22,  Killesten, en gränssten belä-
gen 16 alnar väster om en liten källa på Ullarps ägor.

Mellan laga skiftet 1833 och häradskartans tillkomst 
cirka 100 år senare kom en betydande del av den tidi-
gare utmarken till Tågarp att odlas upp till åkermark. 
Längs den delvis nya landsvägssträckningen hade dess-
utom tillkommit en del hus- och gårdsbebyggelse, sär-
skilt längst åt nordost där hemmanet nr 3 delats upp 
på flera hemmansdelar.

Fältbesök:
Inga av hägnaderna kring den västra fägatan in till 
Tågarps bytomt finns kvar idag. Lämningar efter hu-
set vid Ebbas hustomt eftersöktas men påträffades ej. 
En låg stenmur i betesmarken sydväst om den plats 
där huset bör ha legat kan möjligen vara en del av 
hägnaden kring den lycka som fanns här vid skiftet. I 
skogsområdet längre åt öster påträffades odlingsrösen. 
Detta röseområde redovisas dock av Wallin redan i 
vägutredningen (Wallin 2000, s. 13, bl.a. fig. 5).

3.2.3 Fornlämningssituationen

Fornlämningsbilden före och efter fältinventering
Inom den västligaste delen av vägkorridoren finns ett 
antal registrerade fornlämningar. Merparten av dessa 
utgörs av fossil åkermark, i form av röjningsröseom-
råden, samt gårds-/bytomter (fig. 18, tabell 3). När 
den översiktliga arkeologiska utredningen för de al-
ternativa vägsträckningarna utfördes år 2000 påträf-
fades ytterligare ett par områden med fossil åkermark 
inom det aktuella området. Vid det tillfället gjordes 

dock endast stickprover på valda, mindre partier av 
respektive förslag till ny vägsträckning (Wallin 2000 
s. 8, 11). 

Vid fältbesiktningen som utfördes i samband med 
detta arbete påträffades totalt 22 stycken ej tidigare 
kända forn- och kulturlämningar. Dessa utgörs av sju 
områden med fossil åkermark, fem husgrunder, fyra 
stensättningar (varav en bedömts som helt säker), fyra 
färdvägar varav en vägbank, en banvall och två hålvä-
gar. Övriga kulturlämningar som är värda att notera 
är ett par fångst- eller täktgropar. Stensättningarna 
påträffades i och i anslutning till nyupptäckta områ-
den med fossil åkermark, vilket antyder att en del av 
röjningsröseområdena på moränhöjderna härrör från 
förhistorisk tid.

Boplatser och fyndplatser
Det finns för närvarande inte några kända förhistoris-
ka boplatser i området. Varken vid de föregående eller 
den nu utförda inventeringen har det påträffats några 
spår efter boplatslämningar. Detta skall dock snarare 
tillskrivas det faktum att så gott som inga ytor bestod 
av plöjd åkermark vid inventeringstillfällena, än att 
det skulle saknas boplatser i området. Den i övrigt rika 
förekomsten av fornlämningar antyder tvärtom att det 
bör finnas boplatser från olika tidsperioder i området 
(jfr avsnitt 3.2.4 och fig. 19).

Fossil åker och gravar
Lämningarnas äldsta kronologiska tyngdpunkt är yng-
re bronsålder och järnålder, som representeras av en-
staka gravar samt fossil åkermark (tabell 3). Den fos-
sila åkermarken får ganska anonymt representera båda 
dessa tidsskikt, eftersom det i många fall är vanskligt 
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Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

Linderöd RAÄ 49:1 Fossil åker Ca 800x120-450 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 100-tal röjningsrösen, vanligen 3-4 m i  diam och 0,4-0,5 m höga FF FU

Linderöd RAÄ 103:1 Fossil åker Röjningsröseområde, uppgift om enligt tidigare inventering FF FU

Linderöd 162 Fossil åker Röjningsröseområde, uppgift om, enligt Wallin 2000 FF FU

Linderöd 486 Färdväg Hålväg, ca 180 m lång, 1-1,5 m bred, skärning 0,5-0,8 m djup FF FU

Linderöd 490 Stensättning? Ca 6-7 m i diameter och 0,2-0,3 m hög med fyllning av 0,2-0,3 m stora stenar FF FU

Linderöd 503 Stensättning? Ca 10 m i diameter, 0,3-0,4 m hög FF FU

Linderöd 505 Färdväg Hålväg, ca 70 m lång och 1,0 bred och 0,3 m djup, svagt skålformad FF FU

Linderöd 100060 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av 10-15 rösen, ca 2-4 m i diameter och 0,3 m höga FF FU

Linderöd 100061 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av ca 10-talet rösen, 2-4 m i diameter och 0,3 m höga FF FU

Linderöd 100069 Fossil åker Röjningsröseområde, rest av, fördelat på två mindre ytor med mellanliggande fuktig terräng och en större yta i betesmark. De två mindre 
ytorna innehåller ett 5 till 20-tal rösen, 3-6 m i diameter och 0,2-0,7 m höga. I områdets NV del finns 20-talet rösen, 3-7 m stora och 0,2-
0,6 m höga

FF FU

Linderöd 100076 Område med fossil åker Ca 25-30 glest spridda röjningsrösen, 3-5 m i diameter och 0,1-0,4 m höga. Centralt genom området löper en enskiktad stensträng i NO-
SV riktning

FF FU

Linderöd 100077 Stensättning Ca 5 m i diam och 0,1 m hög, med fyllning av 0,1-0,3 m stora stenar. Antydan till kantkedja av 0,2-0,4 m stora stenar FF FU

Linderöd 100078 Stensättning? Ca 3 m i diameter, 0,1 m hög, med fyllning av 0,1-0,3 m stora stenar FF FU

Linderöd 100084 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av många rösen, antalet dock okänt. Rösena var ca 3-5 m i diameter och 0,2-0,4 m höga FF FU

Linderöd 100087 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av glest förekommande rösen. Svåra besiktningsförhållanden FF FU

Linderöd 100093 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av ett 10- till 15-tal glest spridda rösen, ca 3-4 m i diameter FF FU

Tabell 3. Del 1 Linderåsen mellan Tpl Linderöd Syd och Linderöd Nord. Röjningsrösen, gravar mm. 
Förkortningar: FF = Fast fornlämning, FU = Arkeologisk förundersökning
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Figur 18. Delsträcka 1 Linderödsåsen. Fornlämningsbilden före och efter fältinventering.
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Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

Linderöd RAÄ 4:1 Vägmärke Milstolpe, granit, 0,7 m h, 0,5 m br vid basen och 0,3 m br vid toppen, med profilerat  överstycke. På S sidan är texten:   ½ / M. Postamen-
tet är 1,7x1,5 m (NNV-SSÖ) och 0.7 m h, av kallmurade stenar,  0,1-0,4 m stora

FF -

Linderöd RAÄ 39:1 Bytomt/gårdstomt Gårdstomt, ca 60x60 m. Spångarps tomt enligt 1730 års karta. Upptagen som torp i Prästrel 1624. Tomten bebyggd 1993 FF FU

Linderöd RAÄ 41:2 Bytomt/gårdstomt Gårdstomt, ca 60x60 m. N gården i Pårup enligt 1807 års karta. Upptagen som torp i Prästrel 1624.  Äldsta skriftliga belägg enligt DAL: 
1498. Bebyggd 1993 och idag benämnd Skäppegården

FF FU

Linderöd RAÄ 53:1 Textilindustri Linbastu, 14x6 m (Ö-V) och 4 m h med kallmurat valv Ö -

Linderöd RAÄ 66:1 Bytomt/gårdstomt Gårdstomt, ca 50x50 m. Ynnarps NÖ tomt enligt 1821 års karta. Äldsta skriftliga belägg enligt DAL: 1571. Upptagen som torp i Prästrel 
1624. Tomten öde 1993, inga synliga lämningar återstår

FF FU

Linderöd RAÄ 66:2 Bytomt/gårdstomt Gårdstomt, ca 50x50 m. Ynnarps SÖ tomt enligt 1821 årskarta.  Äldsta skriftliga belägg enligt DAL: 1571. Upptagen som torp i Prästrel 
1624. Tomten öde 1993, inga synliga lämningar återstår 

FF FU

Linderöd RAÄ 66:3 Bytomt/gårdstomt Gårdstomt, ca 40x40 m. Ynnarps NV tomt enligt1821 års karta.  Äldsta skriftliga belägg enligt DAL: 1571. Upptagen som torp i Prästrel 
1624. Tomten öde 1993, inga synliga lämningar återstår  

FF FU

Linderöd RAÄ 66:4 Bytomt/gårdstomt Gårdstomt, ca 40x40 m. Ynnarps V tomt enligt 1821 års karta. Äldsta skriftliga belägg enligt DAL: 1571. Upptagen som torp i Prästrel 
1624. Tomten bebyggd 1993

FF FU

Linderöd 154 Färdväg Uppgift om, enligt Wallin 2000 Ö -

Linderöd 487 Husgrund Husgrund, bestående av grund till jordkällare, ca 2 x 1,5 m stor, sammanbygd med massiv stenmur Ö -

Linderöd 492 Husgrund Husgrund, bestående av rektangulär stengrund, ca 6 x 4 m stor, bestående av syllstensrader Ö -

Linderöd 496 Lägenhetsbebyggelse Husgrund, ca 6x12 m, bestående av syllstensrader med 0,3-0,5 m stora stenar Ö -

Linderöd 499 Färdväg Vägbank, ca 170 m lång och 4-5 m bred, i form av terrassering uppbyggd av meterstora stenblock Ö -

Linderöd 501 Obestämbar Grop, oval, ca 6x5 m stor och 1,6 m djup, med branta kanter Ö -

Linderöd 502 Obestämbar Grop, oval, ca 5x4 m stor och 1,4 m djup, med branta kanter Ö -

Linderöd 504 Lägenhetsbebyggelse Husgrund, rektangulär, ca 9 x 5 m stor, bestående av syllstensrader med 0,3-0,5 m stora stenar. Spisröse i V delen Ö -

Linderöd 100070 Husgrund Husgrund, bestående av jordkällare, ca 10x6 meter (NNO-SSV), Källaren har kallmurat valv Ö -

Linderöd 100075 Färdväg Banvall till smalspårig järnväg. Banken är ca 500 meter lång och löper som ett stickspår till järnvägen mellan Torastorps mosse och Linderöd Ö -

Tabell 4. Del 1 Linderåsen mellan Tpl Linderöd Syd och Linderöd Nord. Lämningar från historisk och nyare tid. 
Förkortningar: FF = Fast fornlämning, Ö = Övrig kulturhistorisk lämning, FU = Arkeologisk förundersökning.
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Figur 19. Föreslagna arkeologiska utredningsområden och områden 
för potentiella fornlämningar inom vägkorridoren.

att datera de enskilda områdena närmare, utan mer 
ingående analyser och undersökningar. Sannolikt re-
presenterar dessutom flera av röjningsröseområdena 
mer än ett röjnings- och odlingsskede.

Lämningar från historisk och nyare tid
Den andra tyngdpunkten är historisk tid, som repre-
senteras av gårds-/bytomter, torp och annan lägen-
hetsbebyggelse, färdvägar, fägator, vångagränser samt 
fossil åkermark (tabell 4). Utifrån de äldsta skriftliga 
omnämnandena för byarna och gårdarna i området 
går det att göra en intressant iakttagelse. Linderöd, Yl-
leröd och Åkarp är de enda enheter som har belägg 
från 1300-talet. Övriga bebyggelseenheter har skriftli-
ga belägg från framför allt 1500- och 1600-talen. Mot 
bakgrund av detta kan man anta att en stor del av 
lämningarna från historisk tid i den aktuella delen av 
vägkorridoren härrör från 1500- och framöver. Vidare 
kan det konstateras att merparten av den fossila åker-
marken och samtliga lämningar som möjligen kan da-
teras till förhistorisk tid finns i delområdets mellersta 
och östra del. De lämningar som är från historisk tid 
har däremot en jämnare spridning och förekommer i 
hela denna del av vägkorridoren.

3.2.4 Arkeologiska utredningsområden

Landskapsbilden på Linderödsåsen domineras till 
stor del av områden med småskaligt jordbruk och 
betesmarker samt mellanliggande skogsmarker. De 
praktiska förutsättningarna för att utifrån fältinven-
tering lokalisera boplatslämningar i ett sådant land-
skap är mycket begränsade, eftersom den förhisto-
riska landskapsbilden är svårtolkad och tillgången 
till öppen och besiktningsbar åkermark är ringa. Den 

fältmässiga bedömningen av potentiella boplatslägen 
bygger därför helt på terrängförhållandena. Inom 
de delområden som besöktes i fält inom korridoren 
på den aktuella sträckan har miljöer med tänkbara 
boplatslägen identifierats, dels söder och sydost om 
Linderöds samhälle, dels inom och i anslutning till 
tpl Linderöd Nord.

Resultaten från fältbesöken ger dock knappast någon 
trovärdig bild av den samlade mängden miljöer som 
kan förväntas rymma lämningar efter förhistorisk bo-
sättning. Istället visar erfarenheter från andra liknande 
miljöer, i t.ex. norra Skåne, att våtmarker (främst tidi-
gare sjöar) och åar, liksom lätta jordar spelat en viktig 
roll för boplatsernas placering i landskapet. Efter att 
dessa och andra boplatslokaliserande faktorer vägts in 
i den GIS-baserade boplatsanalysen, ger utfallet från 
denna analys en betydligt mer differentierad bild av 
var lämningar efter förhistoriska bosättningar kan för-
väntas inom vägkorridoren. Som framgår av kartan i 
figur 19 är det framför allt två områden som uppvisar 
förhöjd sannolikhet för boplatslämningar och därmed 
arkeologiska insatser, dels öster om tpl Linderöd syd, 
dels mellan Ynnarp och Pårup. En extra höjd bered-
skap för arkeologiska insatser rekommenderas därför 
på dessa partier. Detta utesluter dock inte att dolda 
fornlämningar, i form av t.ex. gravar och offerfynd, 
kan finnas inom övriga delar av korridoren.

3.2.5 Områden med särskilda värden

Inom vägkorridorens första del har två samlade mil-
jöer bedömts ha särskilda bevarandevärden. Den ena 
av dessa miljöer ligger i Pårup sydväst om Linderöds 
samhälle medan den andra miljön återfinns längre 



Arkeologi i vägprocessen 55



56 Arkeologi i vägprocessen

österut vid Tågarp och Spångarp. Den senare miljön 
sammanfaller i landskapet med den tänkta placering-
en för tpl Linderöd Nord.

Område: Pårup, Linderöd socken

Avgränsning:
Miljöns avgränsning baseras främst på den förtätade 
fornlämningsbilden, men fångar även upp delar av 
den äldre gårdsbebyggelsen och agrara miljön i Pårup 
(fig. 20 och 21).

Beskrivning:
Området var före laga skifte på 1830-talet en del av 
Pårups inägomark. Miljön består av flera olika läm-
ningstyper i form av två områden med fossil åkermark, 
två stensättningar, ett äldre gårdsläge, en välbevarad 
jordkällare, en byväg samt en sentida banvall. Den 
östra delen av området bestod nästan helt av utmark. 
Miljön utgörs av en lantlig idyll bestående av ett små-
skaligt och öppet odlingslandskap, med betesmarker 
och före detta åkrar. Inom området finns även hög-
vuxen vacker skog med lövträd och gran.

Lämningarna har ett stort tidsdjup, som sannolikt 
sträcker sig från yngre bronsålder/äldre järnålder och 
fram i historisk och nyare tid. Den fossila åkermarken 
med talrika rösen efter äldre stenröjning utgör en vik-
tig karaktärslämning för området. Miljön vid Pårup 
ligger ungefär mitt på Linderödsåsen och tillhör ett 
större stråk med fossil åkermark längs åsens kant och 
nordöstsluttning. Gravar av stensättningstyp tyder på 
att den fossila åkermarken kan ha hög ålder.

Den norra gårdstomten i Pårup, som fortfarande är 
bebyggd, är utflyttad från byn före laga skifte. Vägen 

från bytomten och förbi den norra gården och vidare 
åt nordväst har ännu kvar samma sträckning som före 
laga skifte. Banvallen utgör troligen ett stickspår till den 
smalspåriga järnvägen mellan Torastorps mosse och 
Linderöd, som togs ur bruk på 1920-talet.

Värdebedömning:
Området har främst ett vetenskapligt värde, men även 
ett upplevelsevärde och pedagogiskt värde.

Det vetenskapliga värdet består i de två välbevarade rö-
semiljöerna med inslag av gravar som vid en arkeolo-
gisk undersökning förväntas ge ny kunskap om åsens 
äldre odlings- och bebyggelsehistoria.

Upplevelsevärdet består i att området har en väl bibehål-
len struktur sett i relation till situationen före laga skifte. 
Pårup har således kvar en relativt välbevarad bebyggel-
sestruktur på grund av en liten utflyttning av gårdar vid 
skiftet, medan bebyggelsen söder om korridoren främst 
tillkom efter skiftet. Dagens vegetation och landskaps-
bild bidrar i hög grad till upplevelsevärdet.

Det pedagogiska värdet förstärks av att lämningarna 
är välbevarade och tydligt avläsbara i landskapet även 
för den intresserade allmänheten. Miljön är också väl 
sammanhållen med tydlig rumsliga, funktionella och 
visuella samband mellan t.ex. odlingsmark och gravar, 
mellan odlingsmarker, äldre vägstråk och bebyggelse.

Område: Tågarp och Spångarp, Linderöd socken

Avgränsning:
Miljöns avgränsning baseras på den förtätade forn-
lämningsbilden som även innefattar delar av en äldre 
bebyggelsemiljö vid Spångarp (fig. 22-24). Figur 20. Det värdefulla området vid Pårup, Linderöds socken.
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Figur 21. Del av den fossila åkermarken vid Pårup och den gamla banvallen som skär genom området. Foto: Anne Carlie.

Beskrivning:
Området utgjorde före laga skifte på 1830-talet, dels 
inägor till Spångarp i söder, dels inägor till Tågarp i 
norr, samt däremellan ett stråk med utmark. Miljön 
består av sammansatta lämningar som innefattar flera 
äldre kommunikationslämningar, ett äldre gårdsläge, 
fyra områden med fossil åkermark, en stensättning, ett 
vägmärke samt två möjliga förhistoriska boplatslägen 
(jfr Arkeologiska utredningsområden). Landskapet 
brukas som åkermark framför allt norr om den nu-
varande landsvägen, medan området söder om vägen 
har en mer varierad vegetation med både skogsmark 
(gran- och lövskog) och betesmarker.

Lämningarna har ett stort tidsdjup, som sannolikt 
sträcker sig från yngre bronsålder/äldre järnålder och 
fram i historisk och nyare tid. Det äldsta skedet re-
presenteras av den runda stensättningen som ligger i 
markerat krönläge. Även den fossila åkermarken, som 
utgör en viktig karaktärslämning för området, kan 
rymma äldre odlingsspår.

Spångarp utgjordes på 1700-talet av ett enstaka hem-
man, där gårdsbebyggelsen än idag ligger i samma läge 
som då. Kommunikationslämningarna består av flera 
bevarade färdvägar, i form av hålvägar och en väg-
bank, en fägata samt en milsten i granit med kallmurat  
postament. Fägatan som är välbevarad finns omnämnd 
i en lantmäteriakt från 1814 och tillhör Spångarp 
(omnämnd 1624).

Värdebedömning:
Området rymmer i sin helhet både ett upplevelse-
värde och pedagogiskt värde, medan enskilda forn-
lämningar även har ett vetenskapligt värde.

Upplevelsevärde/pedagogiskt värde består främst i 
de välbevarade och variationsrika kommunikations-
lämningar som finns inom området. Flera av dessa 
lämningar kan följas parallellt med den nuvarande 
landsvägen, och utgör äldre föregångare till väg E22. 
Dagens vegetation bidrar inte i nämnvärt till att för-
stärka dessa värden.
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Figur 22. Det skyddsvärda området vid Tågarp/Spångarp, Linderöds socken.
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Figur 23. Vy mot norr över området vid 
Tågarp/Spångarp, med stensättningen 
(tabell 5, ID100067) i fonden. Foto: 
Tony Björk.

Figur 24. Den nyfunna stensättningen 
(tabell 5, ID100067) nordöst om 
Spångarp. Över graven löper en sentida 
gärdsgård. Foto: Tony Björk.

De enskilda ytorna med fossil åkermark är starkt frag-
menterade av senare tiders odling och markanvänd-
ning, och bedöms därför inte som omistliga. Den väl-
bevarade stensättningen har däremot ett relativt sett 
större vetenskapligt värde, då inga gravar av denna typ 
tidigare har undersökts på Linderödsåsen.

Kommentar:
Miljön ligger inom riksintresseområde för naturvår-
den Linderödsåsens nordsluttning samt inom Beva-
randeplan för odlingslandskap område Knopparp.

3.2.6 Förslag till vägdragning

Inom den första delen av vägkorridoren på Lin-
derödsåsen föreslår vi att vägen från Bösarp läggs som 
en breddning av befintlig väg, med den nya vägen 
förlagd söder om den nuvarande vägbanan (fig. 25). 
Härigenom undviker man påverkan inte bara på de 
fornlämningar och kulturlämningar, bl.a. i form av 
äldre färdvägar, som finns bevarade norr om den be-
fintliga landsvägen, utan även de negativa effekterna 
på den äldre landskapsstrukturen med inäga-utmark 
kan begränsas. Även öster om tpl Linderöd syd, där 
korridoren viker av mot Ynnarp samt vidare förbi 
Pårup, är en nordlig dragning att föredra både ur 
fornlämnings- och landskapshistorisk synpunkt. Som 
redan poängterats av kulturgeograf Pär Connelid i det 
landskapshistoriska underlaget för MKB (Connelid 
2001, s. 103) är de landskapshistoriska värdena vid 
Ynnarp inte särskilt stora. Liksom för Bösarp gäller 
dock att man betraktat ur ett landskapshistoriskt per-
spektiv får minst negativa effekter av en vägdragning 
genom att placera vägen så långt åt norr som möjligt 
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inom vägkorridoren, d.v.s. norr om såväl det ännu 
bebyggda som de äldre kända bebyggelselägena. 

Även för Pårup framstår en vägdragning i korridorens 
norra del som det från landskapshistorisk synpunkt 
minst negativt påverkande alternativet. Genom en så-
dan sträckning bryts få mark- eller bebyggelsehistoriska 
strukturer inom Pårups bys ägoområde. En dragning 
mellan den samlade bytomten och den ensamliggande 
gården norr därom skulle däremot påverka upplevel-
sen av ett speciellt bebyggelsehistorisk samband på ett 
mycket negativt sätt. Inom västra delen av Pårups ägor 
skär vägkorridoren en järnvägsbank som sträcker sig 
från sydväst mot nordost, och som av nödvändighet 
kommer att kapas av vägsträckningen på någon plats.

Med en nordlig dragning begränsas även påverkan på 
den sammansatta fornlämningsmiljön vid Pårup. Två 
områden med hög sannolikhet för arkeologiska insat-
ser, har identifierats på den aktuella sträckan, dels öster 
om tpl Linderöd syd, dels mellan Ynnarp och Pårup. 
Potentiella områden för boplatslämningar förekom-
mer dock i hela korridorens bredd och har därför inte 
vägts in i förslaget till vägens dragning. En extra höjd 
beredskap för arkeologiska insatser rekommenderas på 
detta avsnitt.

En nordlig dragning i korridoren bör även behållas öster 
om fornlämningsmiljön vid Pårup. Längs vägen mellan 
Linderöd och Svensköp i östra delen av Pårups ägoom-
råde finns bebyggelse som i flertalet fall uppförts efter 
häradskartans tillkomst kring 1930. Den ovan nämnda 
bebyggelsen vid råmärket i gränsen mellan Pårup och 
Linderöd samt ytterligare ett hus strax söder därom är 

dock äldre. Bebyggelsen längs vägen är representativ för 
den typ av väganknuten bebyggelse längs infartsvägar 
som uppstod kring många byar som expanderade under 
1800- och 1900-talet. Vägdragningen bör göras så att 
åtminstone den äldsta, nordligaste bebyggelsen inom 
korridoren och vid nämnda väg kan ligga kvar och 
hamnar på norra sidan av den nya vägsträckningen. 

Med den föreslagna sträckningen kan vägen komma att 
dras igenom ett mindre område med fossil åker (tabell 
3, ID100093) innehållande röjningsrösen av ålder-
domlig typ. Vi bedömer inte att röseområdet ur veten-
skaplig och upplevelsesynpunkt är omistligt, däremot 
kan intrång i miljön förväntas leda till arkeologiska 
insatser. Med en nordlig dragning undviks å andra si-
dan påverkan på flera mindre föreslagna arkeologiska 
utredningsområden för potentiella boplatslämningar i 
korridorens södra del.

Bedömt enbart utifrån kartstudien kan en ny vägsträck-
ning lämpligen dras i den norra hälften av korridoren 
inom Linderöds ägoområde. Från bygränsen mot Pår-
up, strax söder om råmärket Djurasten, skulle vägen 
kunna dras över åkermark åt öster och passera norr om 
vad som utgjorde Nils Jeps stora respektive lilla hejda. 
Längre åt nordost skulle vägen kunna dras genom eller 
i anslutning till vad som vid skiftet utgjorde Kyllinga-
hejdan för att skära gränsen mot Knopparp i anslutning 
till den punkt där Linderöds, Holmös och Knopparps 
ägor möts på häradskartan. Genom att välja en relativt 
nordlig vägsträckning kan man undvika att längre åt 
nordost beröra Knopparp bys före detta inägoområde 
mer än helt perifert, och undviker då även ett sedan 
tidigare känt större område med fossil åkermark.
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Figur 25. Delsträcka 1 Linderödsåsen. Förslag till ny dragning för 
väg E22 inom vägkorridoren, baserad på en samlad bedömning av 
förekomst av fornlämningar, arkeologiska utredningsområden och 
områden med särskilda bevarandevärden.

Strax väster om tpl Linderöd Nord är den nya vägen 
tänkt att åter ansluta till befintlig landsväg. Det finns 
både ur ett fornlämnings- och landskapshistoriskt per-
spektiv flera fördelar med att lägga breddningen söder 
om befintlig landsväg, eftersom man då undgår påver-
kan på såväl äldre färdvägar som föreslagna arkeolo-
giska utredningsområden. 

Knopparps före detta inägoområde, som inom 
vägkorridoren bl.a. bestod av flera lyckor, påverkas 
minst av en vägdragning i den västra delen av kor-
ridoren fram till den punkt där vägen kan ansluta 
till nuvarande E22. En sådan dragning skulle på en 
del av sträckan eventuellt kunna ske på grannenhe-
ten Holmös före detta utmarksområde. Med en så-
dan dragning undviker man även det sedan tidigare  

kända större området med fossil åkermark inom 
Knopparps ägor.

Den föreslagna placeringen för trafikplatsen sam-
manfaller till stora delar med den värdefulla mil-
jön vid Tågarp/Spångarp. Det är viktigt att väg och 
trafikplats placeras så att den nordligaste gården i 
Spångarp kan ligga kvar och att den från gården 
utgående välbevarade fägatan inte skärs av. Kartstu-
dierna antyder att gården kan ha en lång historisk 
kontinuitet på nuvarande plats. Bäst vore därför 
om vägen kunde breddas i sitt nuvarande läge och 
trafikplatsen förläggas sydväst om Spångarp. Även 
inom Tågarps ägoområde framstår det som minst 
negativt för områdets kulturhistoriska värden om 
E22 breddas i sin nuvarande sträckning. 
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3.3.1 Landskapsbilden

I denna del av vägkorridoren skiftar landskapet drama-
tiskt karaktär från ås till slätt. I den västra halvan har 
landskapet en likartad karaktär som den som skissera-
des för föregående avsnitt, med en relativt småbruten 
terräng. Topografin är omväxlande, även om den är 
mindre småkuperad och har ett mindre inslag av sank-
marker än längre västerut. Korridorens mellersta del 
domineras av Linderödsåsens branta nordostsluttning 
som skärs av ett antal mindre vattendrag som rinner 
ned mot slätten och Vramsån. Den avslutande tredje-
delen av sträckan utgörs av en flack nordostsluttning 
och mer eller mindre plana partier ned mot Vramsån. 
Längs avsnittet mellan trafikplats Linderöd nord till 
åssluttningens fot utgörs jordarna av morän, med 
mindre partier av berg i dagen i själva åssluttningen. 
Nordost om åsens fot, fram till Vramsån utgörs jor-
darna huvudsakligen av morän, men i detta område 
finns även partier med isälvsavlagringar och sandjord 
(SGU Jordartskarta Ae nr 88).

Vegetationsmässigt domineras sträckan av skog, även 
om det finns större sammanhängande partier med 
åker- och betesmark – exempelvis vid trafikplatsen 
Linderöd nord, ovanför åssluttningen och väster om 
Vramsån. Den enda bebyggelsekoncentrationen i detta 
område är samhället Sätaröd, vars nordvästligaste del 
berörs av vägkorridoren. I övrigt kan det noteras att 
även här följer det befintliga vägnätet till väsentlig del 

det äldre vägnät som kan iakttas på Skånska rekognos-
ceringskartan från tidigt 1800-tal, även om det finns 
nyare tillskott, t.ex. i form av vägen mellan Sätaröd 
och Årröd. I den mellersta delen av korridoravsnittet, 
i höjd med Sätaröd, finns ett längre parti bevarat av 
den äldre landsvägsstäckningen Kristianstad–Malmö. 
Nedför åssluttningen har den en tydlig och delvis mar-
kant skärning.

3.3.2 Kulturgeografisk analys

I den kulturgeografiska analysen av denna delsträcka 
har kart- och arkivhandlingar studerats för följande 
byar och gårdar: Ullarp och Sätaröd i Västra Vrams 
socken (fig. 26).

Ullarp, Västra Vrams socken (1838)

Byn Ullarps ägoområde har analyserats utifrån laga 
skifteskartan från 1838. Tyvärr kunde ingen beskriv-
ning till kartan återfinnas vid arkivstudierna.
 
Byn bestod av 3 hemmansnummer vid laga skiftet. 
Som framgår av häradskartan klövs hemmanen på ett 
flertal hemmansdelar före denna kartas tillkomst kring 
1930. Vägkorridoren berör i huvudsak vad som vid 

3.3 Delsträcka 2

Figur 26. Delsträcka 2 Linderödsåsens nordsluttning. Kartan visar 
läget för objekt excerpterade ur lantmäterihandlar från 1700- och 
1800-talen mot bakgrund av ekonomiska kartan (häradskartan) 
från 1930-talet.

Linderödsåsens nordsluttning – mellan tpl Linderöd Nord och Bro över Vramsån
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laga skiftet utgjorde byns utmark på Linderödsåsens 
branta nordostsluttning. Ett par små lyckor låg dock 
helt eller delvis inom vägkorridoren. Enligt skifteskar-
tan fanns hägnader i yttergränserna för Ullarps utmark 
redan vid skiftets genomförande. En byggnad fanns 
vid landsvägen i gränsen mot Tågarps ägor och en an-
nan vid samma väg men intill gränsen mot Sätaröds 
ägor. Troligen rör det sig i båda fallen om torp- eller 
husbebyggelse. Ytterligare bebyggelse tillkom i anslut-
ning till den gamla landsvägen efter skiftet. Härads-
kartan visar tre olika bebyggelselägen inom korridoren 
och i byns västra del.

Gamla landsvägen norr om nuvarande E22 har kvar 
samma sträckning som vid laga skiftet 1838. I östra 
delen av byns ägoområde, och vidare in på Sätaröds 
mark, skärs korridoren även av en järnvägsbank. Inom 
vägkorridoren i åssluttningen finns det sålunda ett 
flertal kommunikationsleder av olika ålder som satt 
sina spår i landskapet. 

Fältbesök:
Inga delområden inom Ullarps ägor har besiktigats i 
fält i samband med den kulturgeografiska undersök-
ningen.

Sätaröd, Västra Vrams socken (1755)

Ägorna till Sätaröd karterades redan i en geometrisk 
avmätning år 1755. Det är främst denna lantmäteri-
handling som utgjort källmaterial för nedanstående 
analys. För storgården Sätesholm som tillkom senare 
har dock nyttjats en laga skifteshandling från 1858.

Byn Sätaröd bestod vid avmätningen 1755 av två 
hemman. Åker och äng var fördelad på två vångar som 
brukades i ensäde. Dessutom fanns en änglycka och en 
större beteshage öster om bytomten. Såväl norr, väster 
som söder om vångarna fanns byns utmark. Vägkor-
ridoren kommer in på Sätaröds ägoområde från väster 
inom vad som 1755 var utmark. Därefter skär kor-
ridoren genom ett område som var beläget inom den 
större av byns vångar. Vången ifråga kallades Store vång 
och korridoren går genom den i förhållande till bebyg-
gelsen perifera, helt ängsdominerade delen av vången. 
Tyvärr avmättes inte ängarna teg för teg vid kartering-
en 1755 och beskrivningen till kartan redovisar därför 
inte några marknamn inom ängarna (ängarna uppges 
ha varit för blöta vid avmätningstillfället). Ängarna 
beskrivs som mycket beväxta med ek, ask, asp, hassel, 
al samt något bok. Av yngre kartor att döma kan man 
troligen ännu finna spår av hägnaden kring Store vång 
på flera ställen inom de beskogade områdena norr om 
bebyggelsen i Sätaröd.

Inom utmarksområdet väster om inägorna fanns 1755 
fem s.k. planteringshagar som anlagts för att skydda 
uppväxande skog mot kreatursbetet. Planteringshagar-
na låg i den branta sluttningen söder om den dåvarande 
landsvägen och berörs alla av vägkorridoren. Lantmä-
tarens beskrivning antyder att det även kan finnas spår 
av äldre lyckodlingar på den före detta utmarken, även 
om några lyckor ej finns redovisade på kartan. Han ang-
er nämligen att åborna då och då hackade upp några 
skäppland på utmarken för att så rovor ett år och råg ett 
år varefter marken åter lades ut till bete. Bokskogen på 
utmarken beskrivs 1755 som förhuggen och den bestod 
mest av spridda s.k. stänketrän.
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Den stora gården Sätesholm skapades genom sam-
manslagning av de båda utsockne frälsehemman som  
utgjorde Sätaröd. Gården kom troligen till under 1770-
talet (Borg och Olsson 2003, s. 8). Sätesholm delades 
senare upp på ett flertal delägare och vid ett laga skifte 
1858 (vissa handlingar i akten dock daterade 1867) 
fanns inte mindre än 23 namngivna delägare. Åkermar-
ken hade sedan 1755 utökats mycket marginellt inom de 
före detta vångarna, men däremot hade åker tillkommit 
söder om de gamla inägorna samt i anslutning till Sä-
tesholms gårdsläge nära Vramsån. Hägnadssituationen 
inom korridoren var 1858 mycket lik 1755 års förhål-
landen. Några lyckor som hade tillkommit i bymarkens 
västra hörn, berörs av vägkorridoren. Dessutom fanns 
1858 hägnad i bygränsen mot Ullarps ägor. Kartan 
från 1858 visar även två byggnader invid vägbron över 
Vramsån. Borg och Olsson visar i sin rapport (2003, s. 
32f) att det funnits en kvarn på denna plats sedan åt-
minstone år 1813. Sannolikt ska de två byggnaderna på 
kartan kopplas till denna kvarnverksamhet.  

En närmare studie av häradskartan visar att vägkorrido-
ren skär genom en del av Sätaröds ägor som kring 1930 
var uppdelad på ett större antal rektangulära fastigheter. 
Eventuellt har stenmurar lagts upp i gränserna för dessa 
och åtminstone en del kommer i så fall att skäras av den 
nya E22 oavsett var den dras inom vägkorridoren.

Fältbesök:
Platsen för den största av planteringshagarna besöktes 
och stenmurar med samma sträckning som den dåva-
rande hägnaden fanns kvar på platsen. Längst åt norr 
saknades hägnaden eftersom en stenkross och ett sten-
brott senare anlagts på platsen. Allra längst åt sydväst 

saknades också hägnaden i direkt anslutning till nu-
varande E22. Inom planteringshagen fanns röjnings-
rösen inom åtminstone ett delområde. Odlingsrösen 
påträffades även i sluttningen strax väster om plante-
ringshagen. Norr om den gamla landsvägen eftersöktes 
vångahägnaden kring Store vång, dock utan resultat. 
Terrängen här var dock svårinventerad på grund av 
bitvis mycket tät slyskog. Däremot påträffades hägna-
den kring en lycka som 1858 fanns direkt norr om 
landsvägen. Hägnaden kring Store vång kunde istället 
följas på huvuddelen av sin gamla sträckning inom det 
östligare område där den skär korridoren. Hägnaden 
består här av stenmur. Uppströms vägbron över Vram-
sån som ligger i vägkorridoren finns en kanal som 
rimligtvis måste ha koppling till kvarnverksamhet på 
platsen (jfr Borg och Olsson 2003, s. 32f ). 

3.3.3 Fornlämningssituationen

Fornlämningsbilden före och efter fältinventering
De registrerade fornlämningarna i denna del av kor-
ridoren utgörs till övervägande del av fossil åkermark, 
i form av röjningsröseområden (fig. 27). Vid den över-
siktliga arkeologiska utredningen år 2000 påträffades 
tre områden med fossil åkermark inom det aktuella 
området, strax öster och nordväst om Spångarp (Wal-
lin 2000 s. 13). 

Vid fältbesiktningen 2005 framkom ytterligare ett antal 
tidigare ej kända forn- och kulturlämningar – framför 
allt fossil åkermark, färdvägar och hålvägar. Totalt på-
träffades 12 tidigare ej kända lämningar. Dessa utgörs 
av sju områden med fossil åkermark, en stensättning, 
ett gravröse och tre färdvägar (varav en hålväg).
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Områdena med fossil åkermark utgörs till övervägande 
del av områden med relativt flacka rösen som är mel-
lan 1–5 meter i diameter. I ett mindre område fanns 
även några större, markant välvda odlingsrösen, som 
ger intryck av att höra hemma i historisk tid.

Inom områdena med fossil åkermark finns även yt-
terligare några färdvägar och förmodade gravrösen. 
Den stensättning som påträffades ligger strax nordost 
om den föreslagna trafikplatsen Linderöd nord. Den 
är cirka 16 meter i diameter och uppförd i ett domine-
rande topografiskt läge. Stensättningen och gravröset 
påträffades i eller i anslutning till nyupptäckta områ-
den med fossil åkermark. Såväl de enskilda röjnings-
rösenas karaktär som röjningsröseområdenas rumsliga 
samband med gravar, antyder att flera av dessa områ-
den är av ansenlig ålder.

Boplatser och fyndplatser
Det kan konstateras att det inte heller i detta område 
finns några kända förhistoriska boplatser. Varken vid 
de föregående eller den nu utförda inventeringen 
har det påträffats några boplatsindikationer (se fig. 
27). Detta skall sannolikt tillskrivas det faktum att 
endast en mindre yta inom vägkorridoren bestod av 
plöjd åkermark vid inventeringstillfällena. Den i öv-
rigt rika förekomsten av fornlämningar antyder att 

det bör finnas boplatser från flera olika tidsperioder i 
området (jfr avsnitt 3.3.4 och fig. 28).

Fossil åker, gravar och hällristningar
Kronologiskt sett domineras de kända lämningarna 
i detta område av lämningar från de två tidsskikten 
yngre bronsålder – järnålder respektive historisk tid. 
Liksom för området mellan trafikplatserna Linderöd 
syd och nord, bör den fossila åkermarken represen-
tera båda dessa tidsskikt. Lämningarnas första krono-
logiska tyngdpunkt representeras av enstaka gravar, 
hålvägar och fossil åkermark (tabell 5). Dessa typer av 
lämningar dominerar bilden av det arkeologiska ma-
terialet för ett stort parti av delområdet, grovt sett från 
Spångarp fram till Linderödsåsens sluttningsbrant.

Lämningar från historisk och nyare tid
Den andra tyngdpunkten är historisk tid, som repre-
senteras av gårds-/bytomter, ägo- och vångagränser i 
form av olika stenmurar samt fossil åkermark (tabell 
6). Gårds- och bytomter finns i nära anslutning till 
denna del av vägområdet längst i väster (Spångarp 
och Tågarp) och i den östra delen (Sätaröd). Läm-
ningar från historisk och nyare tid är mest framträ-
dande i Linderödsåsens sluttning, framför allt i form 
av äldre färdvägar. Både övergivna och sådana som 
fortfarande är i bruk.

Figur 27. Delsträcka 2 Linderödsåsens nordsluttning. Fornlämnings-
bilden före respektive efter fältinventering.
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Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

Linderöd 159 Fossil åker Röjningsröseområde, uppgift om, enligt Wallin 2000 FF FU

Linderöd 160 Fossil åker Röjningsröseområde, uppgift om, enligt Wallin 2000 FF FU

Linderöd 161 Fossil åker Röjningsröseområde, uppgift om, enligt Wallin 2000 FF FU

V. Vram 479 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av mer än 50 rösen, 1-6 m i diameter och 0,2-0,5 m höga. Rösena fördelas i huvudsak på två ytor väster 
resp. öster om mindre bäck

FF FU

Linderöd 485 Färdväg Hålväg, ca 95 m lång och 1-1,5 m bred, svagt skålformad och 0,5 m djup FF FU

V. Vram 100038 Fossil åker Röjningsröseområde bestående av talrika små rösen FF FU

V. Vram 100041 Område med fossil åker Bestående av oregelbundna åkerytor, delvis begränsade av terrasser/stensträngar. Den längsta stensträngen löper längs kanten av höjdens 
N-sluttning. Inom området talrika röjningsrösen av ålderdomlig typ, ca 2-4 m i diam samt i den S delen en hålväg, som överlagras av en 
stensträng (jfr ID485)

FF FU

V. Vram 100043 Röse Ca 8 m i diam och 1,0 m högt, med fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar. Påförd odlingssten på kanterna FF FU

V. Vram 100048 Fossil åker Röjningsröseområde bestående av många små rösen, ca 2-3 m i diam FF FU

V. Vram 100052 Fossil åker Röjningsröseområde bestående av glest liggande rösen av äldre typ, mellan 3-4 m i diam. I områdets NÖ del är två parallella hålvägar samt 
en möjlig äldre vägbank (ej eget ID)

FF FU

Linderöd 100067 Stensättning Ca 16 m i diam och 0,5 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Röjningssten påförd i västra kantpartiet. Stenmur löper tvärs över stensätt-
ningen.

FF FU

V. Vram 100081 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av minst 5 rösen, varav två större, ca 4-5 m i diameter och 0,8 m höga, samt några mindre rösen ca 3 m i 
diameter och 0,2-0,5 m höga. Genom området löper rester av en stenmur/stensträng i NO-SV lig riktning, ca 25 m lång (ev vångagräns??)

FF FU

V. Vram 100082 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av ett ca 30-tal rösen, ca 3-5 m i diameter och 0,2-0,4 m höga (svåra besiktningsförhållanden) FF FU

Tabell 5. Del 2 Linderödsåsens nordsluttning mellan tpl Linderöd Nord och Bro över Vramsån. Fossil åker, gravar mm. Förkortningar: FF = Fast fornlämning, FU = Arkeologisk förundersökning

Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

V. Vram 484 Färdväg Vägbank, rest av äldre vägsträckning, ca 100 meter lång (Ö-V) och 1,5-2,0 m bred Ö -

V. Vram 100047 Dammvall Dämme till kvarn eller såg?, bestående av sentida dammvall och dammvägg båda byggda i cement Ö -

V. Vram 100049  
100050

Färdväg Bestående av två äldre vägbankar som möts i ett vägskäl. Ena vägen löper i N-S riktning, är ca 200 m l och avbryts i S av den uppbyggda 
vägbanken till en äldre vägsträckning och landsväg. Vägen i NV-SÖ riktning är ca 25 m l, försedd med stensatt kant och en liten stenbro 
över bäck. Vägen korsas i Ö av bygräns i form av en stenmur. Detta talar för att vägen varit övergiven i minst 150 år.

Ö -

V. Vram 100051 Lägenhetsbebyggelse Torplämning, bestående av husgrund, ca 7 x 4 m stor, med delvis bevarade stengrunder. Husgrunden fylld med sopor. Ö -

Tabell 6. Del 2 Linderåsens nordsluttning mellan Tpl Linderöd Nord och Bro över Vramsån. Lämningar från historisk och nyare tid. Förkortning: Ö = Övrig kulturhistorisk lämning



Arkeologi i vägprocessen 71

Figur 28. Delsträcka 2 Linderödsåsens nordsluttning. Föreslagna arkeologiska utredningsområden och områden för potentiella fornlämningar inom vägkorridoren.
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3.3.4 Arkeologiska utredningsområden

Landskapet skiftar inom denna delsträcka dramatiskt 
karaktär från ås till slätt. Vegetationsmässigt domine-
ras sträckan av skog, även om det också finns större 
sammanhängande områden med åker- och betesmark. 
Tillgången till öppen åkermark var dock mycket be-
gränsad vid fältinventeringen, varför bedömningen av 
äldre tiders boplatslägen grundas helt på terrängför-
hållanden (fig. 28). 

Av de områden inom vägkorridoren som besöktes i 
fält är det framför allt markerna på ömse sidor om 
Vramsåns lopp, som bedömts som möjliga boplatslä-
gen. Även utfallet från den kartbaserade analysen pe-
kar i samma riktning, med en förhöjd sannolikhet för 
under mark dolda boplatslämningar i anslutning till 
ån. En extra höjd beredskap för arkeologiska insatser 
rekommenderas därför på dessa partier. Detta uteslu-
ter inte att dolda fornlämningar, som t.ex. gravar och 
offerfynd, kan finnas inom andra delar av korridoren.

3.3.5 Område med särskilda värden

Inom denna del av vägkorridoren har en samlad miljö 
bedömts ha särskilda värden, nämligen området vid 
Ullarp och Sätaröd nära Linderödsåsens branta nord-
ostsluttning.

Område: Ullarp och Sätaröd, Västra Vrams socken

Avgränsning:
Området innefattar Linderödsåsens branta nordslutt-
ning, på ömse sidor om en äldre sträckning av väg E22 
som fortfarande är i bruk. Området ligger norr om väg 

E22:s nuvarande sträckning. Avgränsningen motiveras 
av en förtätad fornlämningsbild med flera välbevarade 
miljöer (fig. 29–30).

Beskrivning:
Området utgörs av mark som före laga skifte under ti-
digt 1800-tal var utmark till Ullarp och Sätaröd. Mar-
ken är belägen på ömse sidor om bygränsen. Miljön 
består av sammansatta lämningar i form av områden 
med fossil åkermark, ett gravröse, en husgrund, en 
äldre industrilämning, flera äldre färdvägar samt en 
sentida dammvall. Genom området rinner ett mindre 
vattendrag, som i den branta nordostsluttningen strax 
söder om dammvallen övergår i ett kraftigt fall på cirka 
25–30 meter. Vegetationen består till stor del av blan-
dad skogmark med löv- och granträd, men innehåller 
även större partier med öppna betesmarker.

Lämningarna har ett stort tidsdjup, som sannolikt 
sträcker sig från yngre bronsålder/äldre järnålder 
och fram i historisk och nyare tid. Ett flertal miljöer 
med fossil åkermark finns inom området. Det bäst 
bevarade utgörs av ett område norr om den gamla 
landsvägen med talrika röjningsrösen av ålderdom-
lig typ, stensträngar samt ett gravröse och en hålväg. 
Röseområdena i vägkorridorens södra del är sämre 
bevarade, men har fortfarande vissa välbevarade par-
tier. Längst i öster finns bevarade rester av hägnaden 
kring en av flera planteringshagar för skog från 1700-
talet.

Den äldre kommunikationsmiljön representeras av 
olika generationer och föregångare till dagens E22 

Figur 29. Den värdefulla miljön vid Ullarp och Sätaröd, Västra 
Vrams socken.

Figur 30.  Stensatt terrasskant inom området med fossil åkermark (se 
tabell 5, ID100041)  norr om gamla landsvägen. Foto: Anne Carlie.
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Det vetenskapliga värdet hos de lokala röseområdena 
och fossila åkermarken, graven och hålvägarna vid Ul-
larp och Sätaröd, ligger främst i den nya kunskap om 
åsens äldre odlings- och bebyggelsehistoria, som dessa 
lämningar förväntas ge vid en arkeologisk undersök-
ning. Den fossila åkermarken med talrika rösen efter 
äldre stenröjning utgör även en viktig karaktärsläm-
ning för området.

Kommentar:
Miljön ligger inom riksintresseområde för naturvår-
den Linderödsåsens nordsluttning (jfr. figur 7, s. 19).

3.3.6 Förslag till vägdragning

De kända fornlämningarna och kulturvärdena 
inom vägkorridorens andra delsträcka öster om tpl 
Linderöd Nord, är som framgått ovan, helt knutna 
till den sammansatta miljön vid Ullarp och Säta-
röd vid Linderödsåsens nordostsluttning (fig. 32). 
Det finns därför skäl att lägga vägens sträckning så 
långt mot söder som möjligt inom korridoren, för 
att undvika intrång i sammansatta fornlämnings-
miljöer, äldre vägstråk och övriga kulturlämningar 
som är särskilt rikt förekommande och i några fall 
mycket välbevarade i korridorens norra hälft. Även 
ur ett landskapsperspektiv erhålls minst negativ på-
verkan på de landskapsstrukturer som fanns inom 
byägan före skiftet, om den nya vägen tillåts följa 
den befintliga E22:s sträckning genom Ullarps ägor 
så långt åt öster som möjligt.

och mindre lokalvägar, både i form av äldre vägbankar 
och hålvägar som kan vara av äldre datum. I områdets 
norra kant löper dessutom banvallen från den forna 
järnvägen Hörby – Kristianstad som invigdes 1886. 
Banvallen är välbevarad och ställvis starkt nedskuren i 
åsens branta nordsluttning. 

Den äldre industrimiljön finns huvudsakligen bevarad 
i områdets östra del med spår efter sentida stenbryt-
ning i form av stenbrott och en stenkross med kall-
murad gråstensgrund. Stenkrossen anlades av väghåll-
ningsdistriktet i början av 1930-talet (fig. 31).

Värdebedömning:
Området har främst ett upplevelsevärde och pedago-
giskt värde, men rymmer även ett vetenskapligt värde.

Upplevelsevärde och pedagogiskt värde består i de för 
allmänheten tydliga och avläsbara spåren i landskapet 
efter äldre färdvägar, industrimiljö och äldre tiders od-
ling. Den fossila åkermarken är fragmenterad av sena-
re tiders markanvändning. Särskilt lokalen ID100041 
(jfr tabell 5) innehåller dock välbevarade och mer sam-
mansatta lämningar, där förekomsten av ett gravröse 
tyder på en hög ålder. Denna miljö har även kvaliteter 
där den befintliga markanvändningen och vegetatio-
nen, med hävdade betesmarker med glesa bestånd av 
bok, hassel och björk, bidrar till ett större upplevelse-
värde och pedagogiskt värde. Dessa värden stärks även 
av de tydliga rumsliga, funktionella och visuella sam-
banden mellan lämningarna.
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Den kulturgeografiska undersökningen visar att 
vägkorridoren skär genom ett område som var upp-
delat på ett stort antal mindre, rektangulära fastig- 
heter. Eventuellt har stenmurar lagts upp i fastighets-
gränserna. Sannolikt gör en ny vägsträckning minst 
skada på resterna av den gamla ängsmarksskogen 
inom Store vång om den dras så långt åt söder som 
möjligt. Längst åt väster inom Sätaröds ägor, d.v.s. i 
Linderödsåsens sluttning, bör vägdragningen styras av 
de olika befintliga kommunikationslederna (se Borg 
och Olsson 2003, s. 30f ) samt av utbredning och be-
varandevärde hos de fossila odlingsspår som finns i 
området. Lämpligen dras vägen så att den inte kapar 
den efter skiftena anlagda, spikraka vägen mot Årröd.

Om vägens sträckning läggs som en breddning av be-
fintlig väg, med den nya vägbanan omedelbart söder 
om nuvarande landsväg, kan också intrång i kända 
fornlämningsområden till stor del undvikas.

Den nya vägen bör öster om den värdefulla miljön 
vid Ullarp/Sätaröd och nedför åsens branta sluttning 

fortsatt följa längs korridorens södra kant. En sådan 
sträckning kan med fördel behållas även vid passagen 
över Vramsån, om förutsättningarna för den nya bron 
medger en sådan lösning.

Med en sydlig dragning av vägen inom korridoren 
kan även påverkan på det lilla rösemiljön (tabell 5, 
ID100038) väster om ån undvikas. Den föreslagna 
sträckningen innebär tyvärr att den äldre landsvägen 
förbi Sätaröd samt en mindre lokalväg från byn kom-
mer att skäras av den nya vägen. Däremot utgörs den 
befintliga bron över ån av en modern betongbro utan 
påtagligt kulturhistoriskt värde.

Slutligen utgör områdena på ömse sidor om Vramsåns 
flöde potentiella områden för arkeologiska insatser. 
Både resultaten från projektets fältbesök och utfal-
let från kartanalysen pekar samstämmigt på en stor 
sannolikhet för under mark dolda boplatslämningar. 
Detta utesluter inte att under mark dolda lämningar 
av andra typer, såsom gravar och offerfynd, kan finnas 
inom andra delar av detta korridoravsnitt. 

Figur 32.  Delsträcka 2 Linderödsåsens nordsluttning. Förslag till 
ny dragning för väg E22 inom vägkorridoren, baserad på en samlad 
bedömning av förekomst av fornlämningar, arkeologiska utrednings-
områden och områden med särskilda bevarandevärden.
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3.4.1 Landskapsbilden

Från Vramsån och österut höjer sig terrängen stegvis i 
ett par tydliga etapper. Landskapet karaktäriseras i den 
västra tredjedelen av i huvudsak öppen odlingsbygd 
med en genomgående ägoindelning i långsträckta, 
framför allt nord–sydligt orienterade ägor, åtskilda av 
stenmurar. Topografin förändras efter drygt en kilo-
meter till ett mer uttalat höjdläge. Delavsnittet korsas 
av Bertebäcken och Körningån, som möter varandra i 
korridorens södra del. Dessa vattendrag är biflöden till 
Vramsån. Området är rikt på sanka partier, men utan 
några större mossar. För merparten av sträckan från 
Vramsån och till trafikplats Tollarp utgörs jordarna 
i huvudsak av morän, med inslag av svämsediment 
längs Körningån. Längst i väster, utmed Vramsån 
sträcker sig en remsa som utgörs av isälvsavlagringar, 
och utmed Bertebäcken finns ett parti med sandjord 
(SGU Jordartskarta Ae nr 88).

Vegetationen längs sträckan domineras i väster av öp-
pen odlings- och betesmark, medan inslaget av skog 
är relativt stort för de mellersta och östra delarna. 
Det finns inga påtagliga bebyggelsekoncentrationer i 
detta område. I övrigt kan noteras att det befintliga 
vägnätet i påfallande hög grad följer det äldre vägnät 
som kan iakttas på Skånska rekognosceringskartan 
från tidigt 1800-tal. En smärre förändring har skett 
vid Tullsåkra av vägsträckningen mellan Tullsåkra och 
Tollarp. Det har också tillkommit ett antal markvägar 
efter skiftena.

3.4.2 Kulturgeografisk analys

I den kulturgeografiska analysen av denna delsträcka 
har kart- och arkivhandlingar studerats för följande 
byar och gårdar: Skättilljunga och Tullsåkra i Västra 
Vrams socken (fig. 33).

Skättilljunga, Västra Vram socken (1824) 

Analysen av det äldre odlingslandskapet i Skättilljunga 
baseras främst på enskiftesakten från 1824. En avmät-
ning och delning av byns utmark genomfördes dock 
redan 1778, och viss information har även inhämtats 
från denna lantmäteriakt.

Skättilljunga var en relativt stor by och bestod en-
ligt utdrag från 1671 års jordrevningsprotokoll av 
16 hemman och fyra gatehus. Byns inägor var vid 
enskiftet fördelade på två vångar med åker och äng 
samt en del mindre lyckor. Till byn hörde två separata 
utmarksområden nordväst resp. sydost om bytomten 
och inägorna.

Vägkorridoren kommer västerifrån in på Skättilljungas 
ägor inom vad som före skiftet utgjorde utmarksområ-
det Wästre mark. Ingen bebyggelse fanns enligt 1824 
års karta inom det av korridoren berörda utmarksom-
rådet. Vid korridorens korsande av Bertebäcken berörs 
före detta inägor i vad som vid skiftet benämndes Lille 

3.4 Delsträcka 3

Figur 33. Delsträcka 3 Slätten nedanför Linderödsåsen. Kartan visar 
läget för objekt excerpterade ur lantmäterihandlar från 1700- och 
1800-talen mot bakgrund av ekonomiska kartan (häradskartan) från 
1930-talet.

Slätten nedanför Linderödsåsen – mellan Bro över Vramsån och tpl Tollarp
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vång. Åkerområden med rösen och/eller stensträngar 
fanns strax söder om korridoren. Äng dominerade dä-
remot inom korridoren i vångens norra del. Ett par 
marknamn antyder dock att åtminstone en del av 
ängen tidigare varit uppodlad och att det även fun-
nits lyckor eller s.k. hejdor i vad som 1824 var Lille 
vång. I beskrivningen anges även att hejdor togs in 
och brukades för kortvarig odling på utmarken norr 
om vångarna. Det är således högst sannolikt att delar 
av vad som 1824 redovisas som utmark varit s.k. lyck-
emark till byn och att det funnits/finns hägnader inom 
utmarksområdet mellan Bertebäcken i väster och häg-
naden kring vångarna i söder och öster. Möjligen har 
lantmätaren redovisat enstaka sådana lyckor på kartan, 
men då denna är sliten och svårtydd inom området 
har de inte kunnat lägesbestämmas. Det framstår som 
sannolikt att det ännu finns spår efter denna exten-
siva utmarksodling inom de ytor som inte odlats upp 
till åker efter enskiftet. Intressanta marknamn inom 
vången och i korridoren är Bräkensbackens oråker samt 
öster därom Heyegapsäng. Det förstnämnda visar att 
det fanns öde åker i vången och det andra kan syfta på 
att det här funnits en passage från vången ut till hejdor 
på utmarken norr därom.

Vägkorridoren sträcker sig längre österut förbi den plats 
där den nordligaste delen av hägnaden mellan byns 
båda vångar fanns vid skiftet. Österut går korridoren 
genom vad som var byns Store vång och vid Tjörninga-
bäcken finns områden som 1824 kallades Broäng, Möl-
lebacken och Stenhaken (äng). Vid samma bäck men 
söder om korridoren fanns mark med namnet Högask-
jäl (äng) och strax söder därom Högsåker. Båda nam-
nen kan eventuellt indicera förekomst av en gravhög 
i närområdet. Norr om korridoren fanns inom Store 

vång ägor med namn som antyder fossila beteshagar 
som inkluderats i vången. De åsyftade marknamnen är 
Wästre hage, Långe kalfhage och Skabbhagastycket. Delar 
av de hägnader som en gång avgränsat dessa hagar kan 
mycket väl ännu finnas i området. Andra intressanta 
marknamn i Skättilljungas vångar, men för markområ-
den utanför korridoren, är Höyestenssanden, Stenkullen 
och Högarensåker. Observera också att gränshägnaden 
mot Tullsåkras ägor 1824 inte följde den enligt härads-
kartan gällande bygränsen.

Den av häradskartan redovisade fastighetsindelningen 
inom byns ägoområde är mycket speciell genom den 
relativt konsekventa indelningen i långsmala fastighe-
ter i norr–söder, en struktur som tillkom genom det 
tidiga 1800-talets skiften (jfr Borg och Olsson 2003, 
s. 10). En omfattande uppodling av före detta utmar-
ken hade genomförts före häradskartans tillkomst och 
mängder av röjningssten hamnade säkert i de många 
stenmurar som ännu finns inom området. Ytterligare 
gränser och hägnader kom till efter hemmansklyv-
ningar. Denna speciella fastighetsindelning har påver-
kat områdets vägstruktur och medfört ett stort antal 
brukningsvägar i nord–sydlig riktning.

Fältbesök:
Inom Skättilljunga ägoområde är det ett långsträckt 
område längs vad som vid skiftet utgjorde den norra de-
len av hägnaden kring byns Lille vång som undersökts 
närmare i fält. Än idag finns hägnad i form av stenmur 
inom huvuddelen av den undersökta sträckan. Hägna-
den kring vången tycks åtminstone här ha behållit sin 
funktion som hägnad även efter skiftets genomförande, 
men då givetvis som hägnad mellan olika markområden 
inom de nyskapade jordbruksfastigheterna. Strax söder 
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om den nämnda hägnadssträckningen, i västra delen av 
det besökta området, påträffades en bit av en övergiven 
fägata som sträcker sig i nord–sydlig riktning parallellt 
med övriga brukningsvägar i området. Strax öster där-
om ligger det grav- och röjningsröseområde som finns 
registrerat i fornminnesregistret. Delar av detta område 
är beläget inom en fin, obetydligt stenröjd betesmark 
som är belägen på båda sidor av 1824 års gräns mellan 
inägor och utmark. Fältstudien avslutades vid en bruk-
ningsväg där hägnaden mellan byns båda vångar bör 
ha varit belägen vid skiftet. Inga säkra spår av denna 
hägnad kunde återfinnas i anslutning till den nämnda 
vägen.

Ytterligare ett mindre område inom Skättilljungas ägor 
besöktes i fält. Området ligger direkt öster om vägen 
mellan Skättilljunga och Venestad, invid Tjörninga-
bäcken. Marknamnen Broäng och Möllebacken i skif-
tesakten antyder att här funnits en bro över bäcken och 
sannolikt en vattenkvarn i samma bäck. Några spår efter 
vattenkvarnen kunde ej iakttas inom den sträcka som 
besöktes men däremot fanns vägbankar av sten på båda 
sidor av bäcken en bit öster om den nuvarande bron. 
Häradskartan visar att en mindre väg korsade bäcken 
på denna plats så sent som kring 1930.

Tullsåkra, Västra Vram socken

Tullsåkras ägor har analyserats utifrån laga skiftesakten 
från 1832.

Byn bestod vid laga skiftet av två hemmansnummer, 
men ägorna delades på hela sex hemmansdelar. Inägorna 

bestod av en vång med åker och äng, två större lyckor 
med samma markslag i direkt anslutning till vången 
samt lyckor på utmarken norr därom. Vägkorridoren 
sträcker sig genom vad som fram till laga skifte var byns 
utmark, men berör även ett antal lyckor. Från väster 
räknat berörs Gamle gatelyckan, Nr 2:s ängshejda samt 
Nr 1:s ängshejda. Ingen bebyggelse fanns 1832 inom 
den yta som ligger inom vägkorridoren.

Flera marknamn för områden i utmarken och inom 
vägkorridoren antyder att ytterligare lyckor funnits 
och att mark tagits upp för åtminstone kortvarig od-
ling före laga skiftet. Exempel på detta är marknam-
nen Rofvebacken, Odlingshultet, Odlingsbacken och 
Store Rofvelyckebacken som alla avsåg utmark. Detta 
förhållande innebär att stenröjda ytor, odlingsrösen 
och lämningar efter hägnader som funnits kring lyck-
orna i princip kan finnas inom all för odling lämplig 
mark inom den före detta utmarken.

Inom vägkorridoren fanns vid laga skiftet även en 
damm kallad Nydamm. Vid vägen mellan Tullsåkra 
och Bröd, nära gränsen mot Bröd, redovisar skifteskar-
tan två mindre samfällda ytor för grusgrav resp. dra-
gontorp. Ett par råmärke i gränsen mot Bröd kallades 
Tremarkasten och längre åt öster Hotings håla. Inom 
området söder därom finns områden med namnen 
Hästhags wästre ramm och Hästhags backar, vilket an-
tyder att området tidigare hade utgjort beteshage även 
om det 1832 redovisas som äng.

Fältbesök:
Ett skogs- och betesmarksområde väster om vägen mel-
lan Tullsåkra och Bröd studerades närmare i fält. Inga 
säkra spår efter hägnader kring de vid skiftet existerande 
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lyckorna påträffades. I den sydligaste delen av betesmar-
ken väster om skogsområdet fanns däremot ett område 
med röjningsrösen. Röseområdet sträcker sig åtminsto-
ne en bit in i det beskogade området åt öster. I anslut-
ning till området med röjningsrösen finns den damm 
som på laga skifteskartan benämns Nydamm.

3.4.3 Fornlämningssituationen

Fornlämningsbilden före och efter fältinventering
De registrerade fornlämningarna utgörs även i den-
na del av korridoren till övervägande del av fossil 
åkermark, i form av röjningsröseområden, trots att 
delsträckan går nere på en del av Kristianstadsslät-
ten som kan betecknas som risbygd (fig. 34). Om-
rådet var inte föremål för stickprovsinventering vid 
den översiktliga arkeologiska utredningen år 2000 
(Wallin 2000 s. 13). 

Vid den nu genomförda fältinventeringen påträffades 
ytterligare ett antal tidigare ej kända forn- och kultur-
lämningar – framför allt fossil åkermark. Totalt påträf-
fades 24 tidigare ej kända lämningar. Dessa utgörs av 
fem områden med fossil åkermark, 14 stensättningar, 
en fyndplats, en skålgropsförekomst, en hägnad och 
två färdvägar. Nästan samtliga stensättningar påträf-
fades inom ett sedan tidigare känt område med fossil 

åkermark (RAÄ 147). Inom detta område finns även 
en hålväg och en stensträng, som inte tidigare upp-
märksammats.

Områdena med fossil åkermark utgörs till övervägande 
del av bestånd med relativt flacka rösen som är mellan 
1–5 m i diameter. Såväl de enskilda röjningsrösenas 
karaktär som ett par av röjningsröseområdenas rums-
liga samband med gravar, antyder att åtminstone dessa 
områden har ett ursprung i förhistorisk tid.

Boplatser och fyndplatser
Inom delsträckan fanns sedan tidigare en känd fynd-
plats i form av en trindyxa av bergart (RAÄ 113, V. 
Vram sn). Yxtypen hör hemma i äldre stenålder (me-
solitikum) och fyndet kan mycket väl representera fö-
rekomst av en boplats i detta läge, i en västsluttning 
ned mot en sankmark som numera till delar är ut-
dikad. Vid den nu utförda inventeringen påträffades 
ytterligare en boplatsindikation i form av en fyndplats, 
där det hittades ett par flintavslag och en skörbränd 
sten i plöjd åkermark (tabell 7). Trots att inventering-
en utförts i ett till stora delar ganska öppet landskap 
är det inte förvånande att vi träffat på få boplatsindi-
kationer. Det var endast mindre ytor med plöjd mark 
som var lämpade för boplatsinventering i samband 
med besiktningen. Den i övrigt rika förekomsten av 

Figur 34. Delsträcka 3 Slätten nedanför Linderödsåsen. Fornlämnings-
bilden före och efter fältinventering (jfr. tabell 7, 8 och 9).

Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

V. Vram RAÄ 113:1 Fyndplats Lösfynd, bestående av 1 trindyxa, mörkgrå granit, 17,5 cm, l,4-5 cm br 
och 3,5 cm tj. Yxan hittades på en stenmur i början av1950-talet

- -

V. Vram 100028 Fyndplats Fyndplats för ett par flintavslag och en skörbränd sten B AU

Tabell 7. Del 3 Slätten nedanför Linderödsåsen – Bro över Vramsån och tpl Tollarp. Boplatser, fyndplatser mm. 
Förkortningar: B = Bevakningsobjekt, AU = Arkeologisk utredning
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fornlämningar visar klart att det bör finnas ett antal 
ännu ej lokaliserade boplatser från olika tidsperioder i 
området (jfr avsnitt 3.4.4 och fig. 37).

Fossil åker, gravar och hällristningar
Kronologiskt sett domineras de kända lämningarna 
i detta område av lämningar från de två tidsskikten 
yngre bronsålder – järnålder respektive historisk tid. 
Liksom för föregående områden bör den fossila åker-
marken representera båda dessa tidsskikt. 

Lämningarnas första kronologiska tyngdpunkt repre-
senteras av lokaler med gravar, fossil åkermark m.m., 
samt några mindre områden med fossil åkermark (ta-
bell 8). Vid Skättilljunga upptäcktes ett tiotal stensätt-
ningar belägna inom ett tidigare registrerat område 
med fossil åker (RAÄ 147, V. Vram sn) och en grav-
hög (RAÄ 13, V. Vram sn). Stensättningarna varierar 
i storlek mellan 6 och 12 meter och har i flera fall en 
röseliknande profil (fig. 34). Det kan inte uteslutas att 
fler gravar finns inom området. I ett av de nyupptäckta 
områdena med fossil åkermark (tabell 8, ID100031) 
nära Tollarps trafikplats finns tre stensättningar invid 
en mindre sankmark. Det rumsliga sambandet mel-
lan gravar och röjningsrösen tyder på förhistoriska 
odlingsaktiviteter. Ett skålgropsblock indikerar förhis-
toriska aktiviteter i ett område utan synliga lämningar 
av gravar eller fossil åker (tabell 8, ID100086). Blocket 
ligger isolerat i en väl stenröjd åker (numera betes-
mark), men utifrån erfarenhet av fornlämningstypen 
kan det misstänkas att det finns under mark dolda od-
lings- och/eller boplatslämningar i området.

I ett annat nyupptäckt område med fossil åkermark 
(tabell 8, ID100089) fanns några större, markant 
välvda odlingsrösen, som snarare ger intryck av att 
höra hemma i historisk tid (se figur 23, s. 16). Sam-
mantaget ger de delar av landskapet där det finns kvar 
fossil åkermark intrycket av en lång odlingshistoria 
i området. De ska sannolikt ses som fragment av ett 
kulturlandskap som dominerade inte bara på stora de-
lar av Linderödsåsen och dess sluttning, utan även på 
denna del av slätten innan de stora jordbruksskiftena. 
Att så har varit fallet antyds även av de kartstudier som 
gjorts inom ramen för den kulturgeografiska studien 
i projektet. I det äldre kartmaterialet är det tydligt att 
även stora delar av byarnas vångar (inägomarker) varit 
stenbemängda och att det funnits stora områden med 
odlingsrösen som idag är borta.

Figur 35. Del av fornlämningsmiljön norr om Skättilljunga med sten-
sättningar  och fossil åkermark (se tabell 8 RAÄ 147 och ID451–459 och 
ID461–465 i tabell 8). Bilden tagen mot sydöst. Foto: Anne Carlie.

Figur 36. Äldre markväg söder om Körning (se tabell 9, ID100054). 
Foto Tony Björk.
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Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

V. Vram RAÄ 13:1 Hög Ca 14 m diameter och 0,8 m h. I ytan talrika stenar, 0.2-0.5 m stora FF FU

V. Vram RAÄ 147:1 Fossil åker Område med röjningsrösen 380x160-280 m (NV-SÖ). Beskrivning saknas FF FU

V. Vram 443 Område med fossil åker Bestående av flera mindre röjningsrösen och en ev stensträng, ca 20-30 m l (Ö-V) FF FU

V. Vram 444 Stensättning Ca 10-12 m i diameter och 0,4-0,5 m hög, Övt med enstaka stenar synliga i ytan FF FU

V. Vram 445 Stensättning Ca 8 m i diameter och 0,4 m hög, med fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar, Ytan övertorvad FF FU

V. Vram 446 Stensättning Ca 7 m i diameter och 0,4 m hög, med fyllning av 0,2-0,3 m stora stenar. Ytan övertorvad FF FU

V. Vram 451 Stensättning Ca 12 m i diameter och 0,4-0,5 m hög, med fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar. Övt/övm yta FF FU

V. Vram 452 Stensättning Ca 12 m i diameter och 0,4-0,5 m hög, med fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar. Kraftigt utplockat stenmaterial FF FU

V. Vram 453 Stensättning Ca 9 m i diameter och 0,4 m hög, med fyllning av 0,15-0,5 m st stenar. Kraftigt urplockat stenmaterial upplagt längs kanterna FF FU

V. Vram 454 Stensättning Röseliknande, ca 6 m i diameter och 0,5 m hög, välvd profil, med fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar FF FU

V. Vram 455 Stensättning Röseliknande, ca 6 m i diameter och 0,5 m hög, delvis övermossad yta med fyllning av 0,1-0,4 m st stenar FF FU

V. Vram 456 Stensättning Röseliknande, ca 6 m i diameter och 0,5 m hög, delvis övm yta med fyllning av 0,2-0,4 m st stenar FF FU

V. Vram 457 Stensättning Röseliknande, ca 10 m i diameter och 0,7 m hög, övt yta. fyllning av 0,2-0,5 m st stenar, enstaka större FF FU

V. Vram 458 Stensättning Röseliknande, ca 7-8 m i diameter och 0,7-0,8 m hög. Övertorvad fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar FF FU

V. Vram 459 Stensättning Röseliknande, ca 9 m i diameter och 0,7 m hög. Kraftigt övertorvad fyllning av 0,2-0,3 m stora stenar, med flera större stenar i kanterna FF FU

V. Vram 461 Stensättning Ca 8-9 m i diameter och 0,2-0,4 m hög, med övertorvad/övermossad fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar, enstaka större FF FU

V. Vram 463 Stensättning Ca 10 m i diameter och 0,3 m hög. Övertorvad/övermossad fyllning av 0,3-0,4 m stora stenar. Ö kanten skärs av markväg. FF FU

V. Vram 464 Hägnad Bestående av stensträng lagd i ett skikt, ca 75 m lång och 2-2,5 m bred. Övermossade stenar FF FU

V. Vram 465 Färdväg Hålväg, ca 77 m lång, svagt skålformad FF FU

V. Vram 100031 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av ca 10-15 rösen, 3-5 m stora och övertorvade FF FU

V. Vram 100079 Fossil åker Röjningsröseområde, rest av, bestående av ett 10-15-tal röjningsrösen, ca 3-5 meter i diameter och 0,2-0,3 m höga FF FU

V. Vram 100086 Hällristning Skålgropsförekomst, bestående av markfast block, 4x4,5 m stort (N-S) och 1,6 m högt och svagt sluttande mot söder. Minst 1 troligen 4 skål-
gropar, 3-5 cm i diameter

FF FU

V. Vram 100088 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av glest liggande rösen, ca 1-2 m i diameter. Avgränsningen är ungefärlig pga tät vegetation FF FU

V. Vram 100089 Fossil åker Röjningsröseområde, bestående av tre större rösen, ca 3x5 m stora och 1,0 m höga, samt några glest liggande mindre rösen inom en begränsad 
yta norr om de större rösena

FF FU

Tabell 8. Del 3 Slätten nedanför Linderödsåsen mellan Bro över Vramsån och tpl Tollarp. Röjningsrösen, gravar mm. 
Förkortningar: FF = Fast fornlämning, FU = Arkeologisk förundersökning.

Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

V. Vram 100054 Färdväg Bestående av äldre vägar med stenmurar på ömse sidor. Delvis fungerar som fägata (jfr Ö-V-lig sträckning). Ö -

Tabell 9. Del 3 Slätten nedanför Linderödsåsen mellan Bro över Vramsån och Tpl Tollarp. Lämningar från historisk och nyare tid. 
Förkortningar: Ö = Övrig kulturhistorisk lämning
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Lämningar från historisk och nyare tid
Lämningar från historisk tid representeras främst av 
ägo- och vångagränser i form av olika stenmurar samt 
av fossil åkermark (tabell 9). Det finns inga gårds- och 
bytomter från historisk tid i nära anslutning till denna 
del av vägkorridoren. Lämningar från historisk och 
nyare tid är mest framträdande i form av vägnätet och 
den strikt nord–sydligt orienterade ägoindelningen i 
delsträckans västra hälft. En välbevarad äldre färdväg 
dokumenterades i norra delen av vägkorridorens östra 
hälft (fig. 36), men denna ska snarare ses som ett ex-
empel på vad som finns, än en isolerad företeelse. Det 
äldre vägnätet är till stora delar fortfarande intakt.

3.4.4 Arkeologiska utredningsområden

Inom denna del av vägkorridoren stiger terrängen grad-
vis från Vramsån och österut. Landskapet karakteriseras 
i de västra delarna huvudsakligen av öppna odlings- och 
betesmarker, medan inslaget av skog är större i de mel-
lersta och östra delarna. Området är rikt på sankmarker 
och korsas även av flera mindre biflöden till Vramsån. 

Andelen besiktningsbar åkermark var trots en relativt 
hög uppodlingsgrad begränsad inom den aktuella kor-
ridorsträckan. Den fältmässiga bedömningen av möj-
liga boplatslägen baseras därför även för denna sträcka 
främst på topografiska förhållanden Tre områden har 
utifrån fältbesöken bedömts som arkeologiska utred-
ningsområden. Områdena är jämnt spridda inom kor-
ridoren där de sammanfaller med mer eller mindre mar-
kerade höjdlägen invid mindre vattendrag. För att få 
en mer fullständig bild av det dolda kulturlandskapet, 
måste även den GIS-baserade boplatsanalysens resultat 
vägas in i bedömningen. Som framgår av kartbilden i 

figur 34 finns stora sammanhängande ytor med stor 
sannolikhet för boplatslämningar i korridorens västra 
och mellersta delar, medan sannolikheten förefaller vara 
något mindre i den östra delen. Här rekommenderas 
därför en höjd beredskap för arkeologiska insatser.

3.4.5 Områden med särskilda värden

Två miljöer, vid Skättilljunga och Tullsåkra, bedömts 
ha särskilda bevarandevärden inom delsträcka 3.

Område: Skättilljunga, V. Vrams socken

Avgränsning:
Miljöns avgränsning baseras i första hand på fornläm-
ningsbilden, men fångar även upp det skiftesmönster som 
är karakteristiskt för Skättilljunga by, med en indelning i 
långsträckta smala ägor (fig. 38-39; se även fig. 35).

Beskrivning:
Området ligger till största delen inom mark som före 
laga skiftet på 1830-talet utgjorde inägor till Skättil-
ljunga by. Miljön innehåller sammansatta lämningar, 
bestående av ett stort antal förhistoriska gravar av 
stensättningstyp, fossil åkermark med röjningsrösen, 
en stensträng, en hålväg samt ett potentiellt förhisto-
riskt boplatsläge (jfr Arkeologiskt utredningsområde). 
Lämningarna har ett stort tidsdjup. Området domine-
ras av öppen åkermark och betesmarker, men innehål-
ler även en del skogsbestånd med lövträd.

Den fossila åkermarken har tidigare sannolikt haft en 
större utbredning, men de bevarade delarna är tyd-
liga och har därigenom ett stort upplevelsevärde. Gra-
var, röjningsrösen, stensträngen och hålvägen ligger  

Figur 37. Delsträcka 3 Slätten nedanför Linderödsåsen. Föreslagna 
arkeologiska utredningsområden och områden för potentiella forn-
lämningar inom vägkorridoren.



Arkeologi i vägprocessen 87



88 Arkeologi i vägprocessen

företrädesvis i hävdad betesmark. De norra och västra 
delarna ligger i högvuxen granskog. En del röjningsrö-
sen ligger idag i stenmurar. I områdets östra del finns 
en bevarad stenmur med samma sträckning som vån-
gagränsen mellan inäga och utmark.

Gravmiljön ligger inom den fossila åkermarken och 
har en väl sammanhållen karaktär. Gravarna utgörs av 
en hög samt mer än 10-talet stensättningar, både röse-
liknande och med en flack profil. Det kan inte uteslu-
tas att ytterligare gravar finns bland rösena. Gravarna 
är genomgående välbevarade. Enstaka gravar i områ-
dets östra och norra delar är skadade av stentäkt.

Inom området finns även exempel på bevarade ägo-
strukturer i form av nord-sydliga stenmurar och diken 
och brukningsvägar. Denna ägostruktur uppstod vid 
laga skifte på 1830-talet.

Värdebedömning:
Området har både ett vetenskapligt, upplevelsemässigt 
och pedagogiskt värde.

Det vetenskapliga värdet hos den lokala grav- och rö-
semiljön vid Skättilljunga, består främst i den nya 
kunskap om den inre slättens äldre odlings- och be-
byggelsehistoria, som dessa lämningar förväntas ge vid 
en arkeologisk undersökning. Få miljöer av detta slag 
har bevarats i fullåkersbygden, och än mindre varit fö-
remål för moderna undersökningar. Inga miljöer av 
detta slag har tidigare undersökts i grannskapet med 
modern metodik. Stora kunskapsluckor finns därför 
kring lämningarnas ålder, karaktär och funktionella/
sociala sammanhang.

Upplevelsevärdet och det pedagogiska värdet ligger 
främst i miljöns väl sammanhållna karaktär, både to-
pografiskt, rumsligt, visuellt och funktionellt. Både 
gravar och röjningsrösen är väl synliga och avläsbara 
i landskapet. Det pedagogiska värdet gynnas även av 
att allmänheten lätt kan nå miljön via det lokala väg-
nätet. Till upplevelsevärdet och det pedagogiska värdet 
bidrar även den hävdade betesmarken liksom Skättil-
ljunga bys nord–sydliga ägostruktur, som är ovanligt 
konsekvent genomfört i förhållande till andra byar i 
närområdet.

Område: Tullsåkra, V. Vrams socken

Avgränsning:
Områdets avgränsning baseras uteslutande på forn-
lämningsbilden. 

Beskrivning:
Området ligger inom mark som före laga skiftet på 
1830-talet var utmark till Tullsåkra by, strax öster om 
bygränsen mot Skättilljunga. Miljön består av två lo-
kaler med fossil åkermark och tre gravar av stensätt-
ningstyp. Lämningarna har sannolikt ett stort tids-
djup. Området utgörs av hävdade betesmarker, men 
innefattar i öster även ett skogsbestånd med lövträd. 
Lämningarna ligger på ömse sidor om ett mindre 
bäckflöde med fuktmarker (fig. 40-41).

Den fossila åkermarken i betesmarken väster om bäck-
en har sannolikt tidigare haft en större utbredning, 
medan den öster om bäcken inte tycks ha påverkats 
av sentida markanvändning i samma utsträckning. 
Marknamn i äldre kartmaterial antyder att området 

Figur 38. Den värdefulla miljön vid Skättilljunga, Västra Vrams 
socken.
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Figur 40. Den värdefulla miljön vid Tullsåkra, Västra Vrams socken.

Figur 39. Den sammansatta fornlämningsmiljön norr om Skättilljunga med fossil åkermark och gravar. Genom området löper en svagt skål-
formad hålväg. Foto: Anne Carlie.

har varit föremål för småskalig odling även under 
1700- och 1800-talen. Gravarna, som är välbevarade, 
ligger inom det västra röseområdet.

Värdebedömning:
Området har både ett vetenskapligt värde och ett upp-
levelsevärde.

Det vetenskapliga värdet består främst i den nya kunskap 
om den inre slättens äldre odlings- och bebyggelsehis-
toria, som dessa lämningar förväntas ge vid en arkeolo-
gisk undersökning. Det är mycket ovanligt att miljöer 
av detta slag har bevarats i fullåkersbygden, samtidigt 
som få moderna undersökningar har genomförts. Stora 
luckor finns därför i kunskapen kring lämningarnas ål-
der, karaktär och funktionella/sociala sammanhang.

Upplevelsevärdet främjas av grav- och rösemiljöns väl 
sammanhållna karaktär. Miljön är dock inte lika sam-
mansatt som den norr om Skättilljunga. Även den 
öppna och blockrika betesmarken invid bäcken bidrar 
till upplevelsevärdet. Däremot begränsas det pedago-
giska värdet av områdets något sämre tillgänglighet för 
besökare.
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3.4.6 Förslag till vägens dragning

Inom vägkorridorens tredje delavsnitt mellan Bro över 
Vramsån och tpl Tollarp har de två värdefulla miljö-
erna vid Skättilljunga och Tullsåkra i hög grad påver-
kat förslaget till vägdragning. För att undvika intrång 
i den välbevarade och komplexa fornlämnings- och 
kulturhistoriska miljön vid Skättilljunga skulle vägen 
antingen kunna läggas söder eller norr om området. 

Av de två alternativen förordas det senare, eftersom en 
nordlig dragning innebär mindre påverkan på Skät-
tilljunga bys välbevarade äldre ägostruktur (fig. 42). 
Det gamla inägoområdet berörs därigenom minst och 
gårdarna behåller så stor del som möjlig av sina lång-
smala skiften på ”rätt” sida av den nya vägen. Enligt 
häradskartan fanns det ett större antal brukningsvägar 
(fägator?) som sammanband gårdar i söder med deras 
ägor/betesmarker i norr och som skärs av korridoren. 
Flera av dem sträcker sig genom hela korridoren och 
kommer att kapas oavsett hur vägen dras. Generellt 
kan sägas att det ur denna synvinkel är positivt ju 
längre åt norr vägen kan dras och att det ordnas över- 
eller underfarter som gör att gårdarnas brukare når 
sina marker norr om vägen även i framtiden.

En nordlig dragning i vägkorridoren kan ur forn-
lämningssynpunkt med fördel behållas fram till tpl 
Tollarp. Visserligen finns områden där kartanalysen 
visar på en förhöjd sannolikhet för under mark dol-
da boplatslämningar, men denna sannolikhet är den 
samma oavsett var inom korridoren vägen dras. En 
nordlig sträcka är även att föredra strax väster om tpl 
Tollarp, så att den värdefulla fornlämningsmiljön vid 
Tullsåkra undgår påverkan, samtidigt som tpl Tollarp 

Figur 42.  Delsträcka 3 Slätten nedanför Linderödsåsen. Förslag till 
ny dragning för väg E22 inom vägkorridoren, baserad på en samlad 
bedömning av förekomst av fornlämningar, arkeologiska utrednings-
områden och områden med särskilda bevarandevärden.

bör läggas så långt åt öster som möjligt, för att inte 
påverka miljön.

Även ur ett landskapshistoriskt perspektiv framstår 
en nordlig dragning av vägen inom korridoren som 
minst problematisk. En sådan dragning medför att 
vägen kommer att skära eller åtminstone beröra by- 
och sockengränsen mot Bröd öster om vägen mellan 
Tullsåkra och Bröd. Å andra sidan innebär förslaget att 
vägen kommer längre ifrån befintlig bebyggelse inom 
Ryas ägor åt öster. 

Figur 41. Den största av tre stensättningar i 
den skyddsvärda miljön väster om Tollarps tra-
fikplats. Foto: Anne Carlie.
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3.5.1 Landskapsbilden

Från Tollarps trafikplats och österut fortsätter landska-
pet att vara flackt och utan några markanta höjder. 
Topografin förändras knappt halvvägs till Vä, och blir 
mer småkuperat. Delavsnittet korsas av Ryabäcken och 
Rambrobäcken, som båda är biflöden till Vramsån. 
Områdets västra del är rikt på mindre, sanka partier 
och i den östra delen finns den stora utdikade våtmar-
ken Myren i gränsen mellan byarna Väs och Nöbbel-
övs marker. För merparten av sträckan från trafikplats 
Tollarp och till trafikplats Nöbbelöv utgörs jordarna 
av morän. Längst i öster övergår jordmånen till isälvs-
avlagring, med en smal remsa svämsediment utmed 
Rambrobäcken. Den nord–sydliga isälvsavlagring som 
berörs av vägens östligaste del är en del av den s.k. 
Helgeåsen, som i själva verket är ett brett stråk av is-
älvssediment från Lyngsjö i söder till Hanaskog i norr, 
längs en sträcka av omkring 27 kilometer (Ringberg 
1991 s. SGU Jordartskarta Ae nr 88). Den markanta 
koncentrationen av fornlämningar i vägområdets östra 
del sammanfaller till stor del med Helgeåsens stråk

Vegetationen längs sträckan domineras i västligaste 
delen av skog, men därefter öppnar sig landskapet och 
övergår till allt mer betes- och åkermarker. Det finns 
inga påtagliga bebyggelsekoncentrationer från histo-
risk tid i detta område. Det kan noteras att huvud-
vägnätet uppvisar stora likheter med det äldre vägnät 
som kan iakttas på Skånska rekognosceringskartan 

från 1800-talets första årtionden. Det är dock tydligt 
att vägar och vägpartier har försvunnit helt, rätats, fått 
annan sträckning och att helt nya vägar tillkommit i 
betydligt högre utsträckning i detta avsnitt än vad som 
skett i övriga delar av vägkorridoren.

3.5.2 Kulturgeografisk analys

I den kulturgeografiska analysen av denna delsträcka 
har kart- och arkivhandlingar studerats för följande 
byar och gårdar: Rya i Västra Vrams socken, Bröd i 
Träne socken samt Nöbbelöv och Vä i Vä socken (fig. 
43).

Rya, Vrams socken (1804)

Ryas ägor enskiftades redan 1804 och lantmäteriak-
ten från detta skifte ligger till grund för nedanstående 
analys.

Vid enskiftet bestod Rya by av fyra hemman. Byn hade 
sina inägor fördelade på två vångar samt några mindre 
lyckor. Bygränsen mellan Rya och Tullsåkra, så som den 
framgår av häradskartan, måste ha lagts fast efter en-
skiftet. Delar av Tullsåkras ägoområde enligt häradskar-
tan tillhörde nämligen 1804 Rya by. Hemmanet nr 2 i 

3.5. Delsträcka 4

Figur 43. Delsträcka 4 Inre Kristianstadsslätten. Kartan visar läget 
för objekt excerpterade ur lantmäterihandlar från 1700- och 1800-
talen mot bakgrund av ekonomiska kartan (häradskartan) från 
1930-talet.

Inre Kristianstadsslätten – mellan tpl Tollarp och tpl Tings Nöbbelöv
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Rya anges i enskifteshandlingarna vara ¼ skatterusthåll 
som ägdes och brukades av rusthållare i Tullsåkra, och 
kanske har vi här orsaken till att hemmanets ägor efter 
skiftet överfördes till Tullsåkra. 

Vägkorridoren sträcker sig genom Ryas före detta ut-
mark förutom längst åt öster där den berör vad som vid 
skiftet var en änglycka i anslutning till gränsbäcken. 
Ängen i lyckan har senare blivit uppodlad. Utmarken 
beskrivs i enskiftesakten som bestående av delvis sten-
bunden hårdvall med björk- och enbuskar samt med 
alkärr på några platser. Som framgår av häradskartan 
hade utmarken med undantag av ett mindre område 
längst åt nordväst odlats upp till åker före 1930-talet. 
Häradskartan visar även att en omfattande hemmans-
klyvning skett av hemman nr 3 i Rya sedan enskiftet (nr 
3 var ett utsockne frälsehemman vid tiden för skiftet). 
Hemmansklyvningen har medfört att huvuddelen av 
bebyggelsen inom Ryas ägor faktiskt är belägen på den 
tidigare utmarken. I vägkorridoren sträcker sig by- och 
sockengränsen mellan Rya och Bröds byar. Enligt en-
skifteskartan över Rya saknades hägnad i gränsen mot 
såväl Bröds som Tullsåkras utmark, och stenmuren i 
gränsen har tillkommit efter skiftet.

Fältstudie:
Ryas ägoområde har ej studerats närmare i fält i sam-
band med den kulturgeografiska undersökningen.

Bröd, Träne socken 

Då vägkorridoren endast berör områden som före skif-
tet utgjorde utmark till Bröds by har studien baserats 
på en karta från en utmarksdelning från år 1791.

Vägkorridoren berör endast den mest perifera delen 
av byns utmark samt en ängslycka vid gränsen mot 
Nöbbelövs ägor. Lyckan har senare blivit uppodlad till 
åker. Efter enskiftet har hemmansklyvning av de på 
före detta utmarken belägna hemmanen nr 2, 4 och 
5 resulterat i ett flertal fastigheter och bebyggelselägen 
inom denna del av bymarken. Ingen känd bebyggelse 
hamnade dock inom vägkorridoren. Större delen av 
byns före detta utmark omvandlades till åkermark före 
häradskartans tillkomst. 

Fältstudie:
Ingen fältstudie av Bröds ägor har genomförts i sam-
band med den kulturgeografiska undersökningen.

Nöbbelöv, Vä socken

Nedanstående analys av baseras på enskifteshandlingar 
för Nöbbelövs by från åren 1815–22.

Nöbbelöv, som utgjorde egen socken fram till tidigt 
1600-tal, var en relativt stor by och bestod vid enskiftet 
av 20 hemman och ett numrerat gatehus. Några hem-
man bestod dock av två hemmansdelar och totalt erhöll 
25 hemmansdelar enskiften i förrättningen. Byns inägor 
var fördelade på fem vångar med åker och äng, varav tre 
var kraftigt åkerdominerade och gränsade direkt mot by-
gatan. Tresädesbruk kan beläggas för byn under 1600-ta-
let och sannolikt var det de tre senare vångarna, kallade 
Norre, Södre och Mellanvången, som hade detta frednings-
system. Längs gränsbäcken mot Ryas ägor låg en av de öv-
riga, ängsdominerade vångarna. Mellan denna och övriga 
vångar fanns byns särhägnade skogsområde kallat Fredsko-
gen och norr därom byns utmark Breared eller Brearöd.
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Vid enskiftet utgjordes den del av byns ägoområde 
som berörs av vägkorridoren längst åt väster av den 
ovan omtalade ängsdominerade vången vid gräns-
bäcken. I enskifteshandlingarna benämns mark inom 
denna vång ängarna på utmarken, vilket kan antyda 
att området bestod av före detta utmark som tagits in 
till ängvång i relativt sen tid. Såväl på häradskartan 
som i yngre kartor redovisas områden med skog och 
betesmark inom denna del av korridoren och eventu-
ellt kan delar av hägnaden kring vången finnas kvar.

Längre åt öster, vid vägen Nöbbelöv–Bröd, går vägkor-
ridoren genom byns före detta utmark Breared som 
skiftades mellan Nöbbelöv och Vä 1798. Inom den 
gamla utmarken har en stor del odlats upp till åker, 
men ännu finns ett par områden med betesmark be-
varade. I Connelids landskapshistoriska underlag för 
MKB beskrivs det som ett område bestående av sten-
mursomgärdad odlingsmark som idag främst nyttjas 
som betesmark eller vall (Connelid 2001, s. 105). En-
ligt hans observationer varierar stenröjningens omfatt-
ning mycket mellan olika delområden. Stenmurarna i 
området anges vara talrika, vällagda och i gott skick.

Söder om den före detta utmarken, men inom vägkor-
ridoren, berörs områden som före enskiftet låg inom 
byns Mellanvång och längre österut även inom Norre 
vång. Av häradskartan och yngre ekonomiska kartor att 
döma bör delar av hägnaden mellan vångarna och ut-
marken finnas kvar än idag liksom mellan Norre vång 
och grannbyn Väs ägor. Dessa gränshägnader är myck-
et viktiga för att möjliggöra en förståelse av områdets 
odlinghistoriska utveckling. Särskilt eftersom Nöb-
belöv, enligt kulturgeograf Sven Dahls omfattande 
studier av skånska odlingssystem, är den nordligaste 
byn inom Kristianstadsslätten för vilken han kunnat 

belägga tresädesbruk (Dahl 1989, s. 179ff.). Österut 
är vägkorridoren bredare och berör både Nöbbelövs 
och Väs ägoområde.

Betydande delar av de norra och nordvästra delarna 
av Nöbbelövs inägor bestod enligt skifteskartan av 
åkermark med stenrösen och/eller åkerrenar. De kraf-
tigaste koncentrationerna har markerats med ungefär-
lig avgränsning i kartbilden. Två sådana områden med 
rösen och renar fanns strax väster om gården Adams-
berg och berörs delvis av vägkorridoren. Mycket av 
det stenmaterial som fanns samlat i dessa rösen och 
renar/stensträngar har efter enskiftet sannolikt använts 
för att uppföra de många stenmurar som ännu finns 
i området.

Strax söder om vägkorridoren finns det i skifteskartan 
åtminstone tre olika objekt som kan betraktas som in-
dikationer på fornlämningar. I väster handlar det om 
två rösen som genom sin större storlek avviker från 
övriga redovisade rösen i området. Österut finns på 
skifteskartan inritat ett flertal punkter i cirkelform 
som skulle kunna vara en markering för resta stenar 
(domarring?). Tyvärr ges ingen information om de 
möjliga fornlämningarna i kartbeskrivningen.

Inga av de marknamn som bedömts vara av intresse 
för studien avser områden belägna inom korridoren. 
Söder om korridoren fanns däremot områden med 
namn som Viderörsåker, Beskkällarerörsåker, Stening 
och Kumlesåker, vilka kan indikera fornlämningar.

Av häradskartan framgår den före detta gränsen mel-
lan inäga och utmark relativt tydligt genom fastig-
heternas varierande form och rumsliga inriktning på 
resp. sida av gränslinjen. En mängd stenmurar tycks 
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ha funnits vid häradskartans tillkomst såväl inom 
före detta inägorna som inom de uppodlade delarna 
av byns gamla utmark. Häradskartan visar tre be-
byggelselägen inom den del av utmarken som ligger 
inom vägkorridoren strax norr och väster om gården 
Norregård. Ingen bebyggelse finns kvar på dessa plat-
ser idag, men sannolikt finns spår efter den nedlagda 
bebyggelsen.

Fältbesök:
Inom Nöbbelövs ägor har ett delområde väster och 
norr om gården Norregård studerats närmare i fält. 
Delområdet följer den gamla hägnaden mellan byns 
Mellanvång och Norre vång å ena sidan och utmar-
ken Breared å den andra. Stenmur finns ännu i större 
delen av den gamla vångahägnadens sträckning. I 
betesmarken närmast öster om vägen mellan Nöb-
belöv och Bröd finns ett flertal stenmursomgärdade 
mindre åkerytor i den södra delen medan det norr 
därom finns ett betat område som stenröjts i betyd-
ligt mindre omfattning och som ger en relativt god 
uppfattning om hur den gamla fäladen en gång bör 
ha sett ut.

I betesmarksområdet något längre åt nordost är de 
norra delarna till stor del stenröjda och har säkert 
tidigare brukats som åker medan området längre åt 
söder utgörs av bättre bevarat utmarksbete. Längst 
åt nordost inom betesmarken finns en stenmur i den 
gräns som tillkom vid utmarksdelningen mellan Nöb-
belöv och Vä 1798. Sydligaste delen av korridoren går 
inom hela detta område genom före detta inägor och 
här påträffades dels grunderna efter en större byggnad 
(gård?), dels delar av en fägata som sträckte sig upp 
mot den före detta utmarken.

Det andra delområdet som studerats närmare i fält 
inom Nöbbelövs ägor är beläget norr om gården 
Adamsberg. Området följer den gamla gränshägna-
den mellan Nöbbelövs Norre vång och Väs ägor norr 
därom. Även betesmarksområdet väster om Adams-
berg har besiktigats översiktligt. Hägnaden i bygrän-
sen finns kvar som en stenmur inom hela området 
från Lunnarör söder om korridoren till det studerade 
områdets gräns åt väster. Gränsen skär genom det re-
lativt låglänta område som på båda sida av bygränsen 
benämndes Myren vid tiden för enskiftet. De stude-
rade betesmarkerna på före detta inäga i Norre vång 
genomkorsas av ett flertal stenmurar bestående av 
främst mindre stenmaterial (sten som tidigare legat 
i odlingsrösen?) medan betesmarken fortfarande är 
översållad med större stenblock. Mest röjd från sten är 
betesmarken längst åt söder inom korridoren medan 
den biologiskt mest intressanta och minst stenröjda 
marken finns närmare gränsen mot Vä.

Vä, Vä socken

Analysen av den del av före detta staden Väs ägor 
som ligger inom eller i anslutning till vägkorridoren 
baseras på enskiftesakten från åren 1807–26. Infor-
mation om gränsområdet mot Nöbbelövs by har 
även hämtats från en rågångsbestämning från 1780, 
medan viss information om Väs utmark erhållits av 
en utmarksdelning från 1798.

Längst åt väster berör vägkorridoren den del av utmar-
ken Breared som tillfördes Vä vid en utmarksdelning 
1798. Öster om den före detta utmarken fortsätter 
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korridoren in på vad som vid enskiftet var Väs Södre 
vång (en av byns tre större vångar). Dock finns inga 
kända belägg för tresädesbruk. Södre vång var delad 
i två delar av gamla landsvägen mellan Nöbbelöv och 
Vä. Eftersom hägnad fanns längs vägen bestod Södre 
vång funktionellt sett av två olika vångar. I princip hela 
området inom vägkorridoren öster om Breared utgörs 
av mark som vid enskiftet låg i byns Södre vång.

Norr om Adamsbergs gård och direkt norr om by-
gränsen mot Nöbbelöv fanns enligt enskifteshand-
lingen ett låglänt och sankt ängsmarksområde som 
kallades Myren. Häradskartan visar att detta ängs-
område före slutet av 1920-talet omvandlats till åker 
på Väs sida av gränsen, men delvis bestod av öppen 
gräsmark på Nöbbelövs sida. Ett flertal fornläm-
ningar är kända från sluttningarna kring Myren, och 
möjligen kan det sanka ängsmarksområdet ha varit 
en sjö i äldre tid.

Stora åkerområden med stenrösen och/eller stenblock 
fanns enligt enskifteskartan i Väs Södre vång, både 
inom korridoren och norr därom. Större röseområden 
fanns också i det numera beskogade området sydost 
om Sigridslunds gård, på båda sidor av nuvarande 
E22. Impedimentens mångfald, varierande form och 
storlek i den bitvis slitna enskifteskartans åkerområden 
har medfört att det bedömts vara lönlöst att utifrån 
kartbilden försöka peka på vad som skulle kunna vara 
fornlämningar i form av gravrösen eller dylikt och vad 
som utgjordes av odlingsrösen eller större stenblock.

I den här redovisade kartan har endast områden med 
större koncentrationer av rösen och andra impediment 
markerats med en ungefärlig avgränsning.

Marknamn av intresse och som avser områden inom 
vägkorridoren i Vä är följande: Stenig backe vid Stuf-
vekullshöfden, Yttersta och Närmaste Axelstensåkrar, 
Stora Dammsanden, Holahögsskiftet (även stavat Håla-
högsskiftet.) Utom korridoren fanns från väster räknat 
även områden med följande benämningar Skogstycket, 
Lunnarörsåkrar (söder om korridor), Stora Nymölle-
sanden och Milapålssanden.

Enligt en rågångskarta från 1780 hade efter Väs och Nö-
bbelövs bönders gemensamma beslut ett dike (dräne-
ringsdike?) grävts genom området Myren. Diket hade en 
sträckning som åtminstone ungefär bör motsvara dagens 
bygräns. I tvisten om rågångens sträckning mellan byarna 
nämns några olika stenar som ansågs utgöra råmärken. 
Två sådana inom Väs nuvarande ägoområde var Åhsten 
och Axelsten. Den förra beskrivs bara som en oformlig 
och jordfast sten, medan Axelsten enligt Nöbbelövs bön-
der skulle ha inhuggna bokstäver. Vid lantmätarens be-
siktning kunde emellertid inga sådana bokstäver återfin-
nas och han ansåg istället att vad som förevisats bara var 
naturligt uppkomna ojämnheter i stenens yta.

Häradskartan visar att området i korridoren inom de 
västra delarna av den före detta Södre vång bestod av 
ett flertal mindre fastigheter som alla sträckte sig från 
norr mot söder ner till Myren. Gårdsbebyggelsen här 
låg kring 1930 liksom senare inom det högre belägna 
området norr om korridoren. Samtliga dessa fastighe-
ter anges på häradskartan vara delar av hemmanet nr 
46 i Vä. Längre österut fanns enligt häradskartan större 
fastigheter. Direkt väster om gamla landsvägen mellan 
Nöbbelöv och Vä finns det på häradskartan inom väg-
korridoren markerat ett sankmarksområde i direkt an-
slutning till mark som vid enskiftet benämndes Stora 
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Figur 44. Delsträcka 4 Inre Kristianstadslätten. Fornlämningsbilden 
före respektive efter fältinventering (jfr. tabell 10, 11 och 12).

Dammsanden. Sannolikt är det denna sankmark som 
tidigare utgjorde den damm som marknamnet åsyftar. 
Gamla landsvägen Nöbbelöv–Vä är enda väg inom 
korridoren som hade samma sträckning vid enskiftet 
som då häradskartan kom till. 

Fältbesök:
Inom Väs ägor besöktes den betesmark i södra kanten 
av korridoren som är belägen nordost om gränsmär-
ket Lunnarör. Större delen av betesmarken är täckt av 
större stenar och block och framstår som högst beva-
randevärd i ett i övrigt kraftigt uppodlat och stenröjt 
landskap. Längre åt väster besöktes betesmarkerna 
nordost om gården Adamsberg. Här var de östra de-
larna av betsmarken helt stenröjda och bestod av betad 
vall medan de västra och norra delarna innehöll större 
stenblock. Hägnaden i bygränsen mellan Nöbbelöv 
och Vä består av stenmur av varierande utseende på 
olika delsträckor. 

3.5.3 Fornlämningssituationen

Fornlämningsbilden före och efter fältinventering
De registrerade fornlämningarna i denna del av kor-
ridoren utgörs till övervägande del av boplatser och 
fyndplatser. Den västra delen av korridoravsnittet är 
påtagligt fri från registrerade fornlämningar, i motsats 
till den östra delen. Till skillnad mot tidigare beskrivna 
delar av vägsträckan så finns det endast någon liten rest 
av fossil åkermark i detta område. Den markanta för-
ändringen av fornlämningsbeståndets karaktär, jämfört 
med tidigare delar, sammanhänger med två olika fak-
torer. Dels har området odlats intensivare, dels sam-
manfaller den östra delen med ett fornlämningsrikt 

avsnitt som har samband med ett vidsträckt område 
med isälvssediment. De kända gravarna, liksom skål-
gropsförekomsterna, återfinns också huvudsakligen i 
denna del av vägkorridoren (fig. 44). Det bör tilläggas 
att området inte var föremål för stickprovsinventering 
vid den översiktliga arkeologiska utredningen år 2000 
(Wallin 2000 s. 13). 

Vid den nu genomförda fältinventeringen påträffades 
ytterligare ett antal tidigare ej kända forn- och kul-
turlämningar – framför allt fyndplatser och boplat-
ser som iakttogs i plöjd åkermark. Totalt påträffades 
tolv tidigare ej kända lämningar. Dessa utgörs av en 
boplats, fyra fyndplatser, ett område med fossil åker-
mark, en lägenhetsbebyggelse samt en vångagräns och 
flera gränsdiken.

Boplatser och fyndplatser
Boplatser och fyndplatser i området utgörs till stor 
del av förekomster av bearbetad flinta, och i någon 
mån av skörbränd sten och keramik (tabell 10). Den 
övervägande andelen av dem bör, med erfarenhet från 
resultat av arkeologiska undersökningar i nordöstra 
Skåne, kunna dateras till ett ungefär 4 500 år långt 
tidsavsnitt från yngre stenålder till äldre järnålder. 
Det antyds också av det daterande materialet från i 
första hand boplatserna, där det har påträffats en tun-
nackig flintyxa (tidig yngre stenålder, RAÄ 164, Vä 
sn), en skafthålsyxa av bergart (sen yngre stenålder 
– äldre bronsålder, RAÄ 3) och en holkyxa av brons 
(yngre bronsålder, RAÄ 164, Vä sn). Från fyndplat-
serna härrör också några daterande föremål, som en 
tunnackig flintyxa (tidig yngre stenålder, RAÄ 5, Vä 
sn) och en tjocknackig håleggad flintyxa (mellersta 
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yngre stenålder, RAÄ 128, Vä sn). På flera av boplat-
serna och fyndplatserna har det påträffats flintspån, 
vilket indikerar att andelen stenåldersboplatser är stor 
i området. Naturligtvis kan inte äldre eller yngre läm-
ningar uteslutas, men de är sannolikt endast represen-
terade till en mycket liten andel i det ytinventerade 
materialet. 

Vid fältinventeringen registrerades ett antal boplatser 
och fyndplatser. En av de påträffade boplatserna ut-
gör i själva verket en fortsättning och utvidgning av 
en sedan tidigare registrerad boplats (RAÄ 127, Vä 
sn). Den utökade utsträckningen kunde konstateras i 
och med en öppen husbehovstäkt, där det påträffades 
flintavslag i schaktmassorna samt härdar och gropar 
som var synliga i täktkanten (fig. 45). Trots att det 
redan i dagsläget är känt ett stort antal boplatser i om-
rådet är det troligt att det finns ytterligare ett antal 
ännu ej lokaliserade boplatser från olika tidsperioder i 
området (jfr avsnitt 3.5.4 och fig. 48).

Fossil åker, gravar och hällristningar
Det aktuella området kännetecknas, som nämndes 
ovan, av att det finns få platser med fossil åkermark, 
jämfört med de västligare delarna av vägsträckan. 
Bara en lokal med fossil åkermark nyregistrerades i 
samband med fältinventeringen i området (se tabell 
11, ID100019). Baserat på iakttagelserna i det äldre 
kartmaterialet kan man konstatera att inägomarker-
na även i det här området har karaktäriserats av stora 
arealer med stenbunden mark med röjningsrösen (se 
avsnitt 3.52). Den bevarade lokalen ska därför ses 
som fragment av ett kulturlandskap som dominerade 
inte bara på stora delar av Linderödsåsen och dess 
sluttning, utan sannolikt även på de västra delarna av 

Kristianstadsslätten, innan de stora jordbruksskiftena.
De förhistoriska gravarna i området återfinns i tre kon-
centrationer i och i anslutning till vägkorridorens östra 
del. Framför allt berörs ett område söder och sydost om 
Adamsberg, alltså i den södra kanten av vägkorridoren. 
Det är tydligt att de kända skålgropsförekomsterna 
också är knutna till dessa områden. Inga nya gravar el-
ler skålgropsförekomster kunde konstateras vid invente-
ringen, men en uppgift noterades från en markägare om 
en borttagen större stenansamling med sotig fyllning, 
som kan ha varit ett gravmonument. Den presumtiva 
graven skall ha legat mellan Adamsberg och den ovan 
nämnda lokalen med fossil åkermark. 

Lämningar från historisk och nyare tid
Lämningar från historisk tid representeras främst av 
en mängd ägo- och vångagränser i form av olika sten-
murar (tabell 12). Längst i väster finns en välbevarad 
torpmiljö i anslutning till Nöbbelövs vångagräns mot 
utmarken Breareds norra vångagräns. Strax norr och 
väster om denna miljö finns ett komplext dikessystem 
som täcker en stor areal. Åldern på detta är okänt, men 
gissningsvis tillhör det 1800- eller 1900-talet. Flera av 
dikena är idag kulverterade. Till miljön hör också en 
färdväg i form av en fägata.

Annars finns det inga registrerade gårds- och bytom-
ter från historisk tid i nära anslutning till denna del av 
vägområdet, undantaget Adamsbergs gård, som anti-
kvariskt sett är ett problematiskt kapitel. Adamsbergs 
gård finns med på Skånska rekognosceringskartan och 
är således byggd före 1820. Gårdens exakta ålder är inte 
känd, men den förtjänar att uppmärksammas, efter-
som den representerar en aningen tidigare etablering 
än övriga utskiftade gårdar i området.
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Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

Vä RAÄ 3:1 Boplats Ca 220x125 m (N-S). I åkern i områdets S del hittades ett spånliknande avslag och sparsamt med slagen flinta. Tidigare fynd: en skafthålsyxa av 
sandsten, en tjocknackig flintyxa samt en tunnackig flintyxa

FF FU

Vä RAÄ 5.1 Fyndplats För flintyxa, tunnackig, 14 cm l, 6 cm br och 2,5 cm tj. B AU

Vä RAÄ 120:1 Fyndplats För keramikbit, 1 cm tj, svagt böjd, B AU

Vä RAÄ 121:1 Fyndplats För del av kraftigt spån och liten del av ett litet spån (?) B AU

Vä RAÄ 122:1 Fyndplats För flintavslag och en platt flintbit, möjligen retuscherad. Längre mot hittades ett avslag. I området är tämligen rikligt med trasig, dålig flinta B AU

Vä RAÄ 123:1 Boplats Ca 265x135 m (NÖ-SV). Inom området hittades fem avslag av flinta och spridd slagen flinta. FF FU

Vä RAÄ 124:1 Boplats Ca 215x75 m (NNÖ-SSV). Inom området hittades drygt tiotalet avslag, varav hälften av flinta, fyra bitar bränd flinta, samt spridd slagen flinta, 
varav flera av tät kvalitet. Dessutom hittades på krönet i S en skärvig liten sten

FF FU

Vä RAÄ 125:1 Fyndplats För avslag och spånliknande flintbit B AU

Vä RAÄ 126:1 Boplats (?) Ca 135x80 m (Ö-V). I åkern i områdets V del hittades ett avslag och spridd slagen flinta, varav ett av tät kvalitet. Boplatsen kan eventuellt sträcka 
sig längre åt SV.

FF FU

Vä RAÄ 127:1 Boplats Ca 155x120 m (NV-SÖ). I åkern i SV delen hittades två avslag och ett tiotal bitar slagen flinta, av vilka flera var tillspetsade FF FU

Vä RAÄ 128:1 Fyndplats För tjocknackig, gråmelerad flintyxa med snettrektangulärt tvärsnitt, något håleggad. B AU

Vä RAÄ 162:1 Boplats Ca 110x105 m (N-S). Inom området hittades två avslag, varav ett vitt av tät kvalitet och en kärna (?), samt tämligen rikligt med slagen flinta FF FU

Vä RAÄ 163:1 Boplats (?) Ca 120x120 m (NV-SÖ). I åkern i områdets V del hittades spridd slagen flinta, varav ett par eventuellt kan varaenkla redskap. Boplatsen kan 
sträcka sig längre mot S och SÖ

FF FU

Vä RAÄ 164:1 Boplats Ca 195x115 m (N-S). I åkern i S hittades två avslag, varav ett stort av tät kvalitet och en kärna (?) samt spridd slagen flinta. Inom området har san-
nolikt två yxor hittats under 1800-talet, en holkyxa av brons och en tunnackig flintyxa

FF FU

Vä RAÄ 165:1 Boplats Ca 210x85 m (N-S). Inom området hittades rikligt med slagen flinta, varav två kärnor (delar), ett avslagsliknande av något tätare kvalitet än ”Kristi-
anstad”-flinta, ”blå” och ett par tillspetsade. I områdets NV del är en svart fläck, ca 2,5 m diameter

FF FU

Vä RAÄ 167:1 Boplats Ca 350x250 m (N-S). Inom området hittades del av fyra spån, varav ett kraftigt av tät kvalitet och ett litet, två avslag av tät kvalitet, samt rikligt 
med slagen flinta, varav flera kärnor, ett skrapliknande, två vita av tät kvalitet och flera tillspetsade.

FF FU

Vä RAÄ 168:1 Boplats Ca 190x130 m (NNÖ-SSV). Inom området hittades ett avslag, del av kraftigt spån och tämligen rikligt med slagen flinta, varav ett par tillspetsade. 
I mittpartiet spridd något skärvig sten.

FF FU

Vä RÄA 233:2 Boplats Okänd utbredning. Påträffad i N delen av ett ca 90 m långt schakt i samband med arkeologisk utredning 1994 av Kristianstad länsmuseum. I 
schaktet påträffades fem stolphål och en grop

FF FU

Vä 438 Fyndplats För en keramikbit, enstaka flintavslag och skörbrända stenar B AU

Vä 439 Fyndplats För slagen flinta, en keramikbit, och en bit lerklining B AU

Vä 440 Fyndplats För slagen flinta flinta, en keramikbit samt ev fragment av skafthålsyxa. B AU

Vä 100021 Fyndplats För en kärna av kristianstadsflinta B AU

Vä 100023 Fyndplats För ett avslag av kristianstadsflinta B AU

Vä 100024 Boplats För ett par flintavslag och en skörbränd sten FF FU

Tabell 10. Del 4 Inre Kristianstadsslätten – tpl Tollarp – tpl Tings Nöbbelöv. Boplatser, fyndplatser mm. Förkortningar:  
FF = Fast fornlämning, B = Bevakningsobjekt, AU = Arkeologisk utredning, FU = Arkeologisk förundersökning.
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Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

Vä RAÄ 6:1 Grav, uppgift om Enligt uppgift skall 1946-47 på platsen ha bortförts 5-8 uppställda stenar. Platsen är R-märkt på ekonomiska kartan 
1926-34. Enligt Beskrivning... 1925: ”Nära Gården Adamsberg no 14, och på denna gårds ägor, ligger en liten stenkrets 
af 12 stenar (ej höga) men tät tillhopa, möjligt fotkedja till förstörd grafhög”

- -

Vä RAÄ 8:1 Stensättning? Rund, 16 m diam och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-0,3 m st, samt ett par större block,1-1,5 m 
st. Anläggningen är något osäker trots ett magnifikt läge 

FF FU

Vä RAÄ 14:1 Hög 15 m diam och intill 1,4 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Upptill är högen avplanad. I V, N och Ö är kanterna 
branta, medan S kanten är utplanad, varför begränsningen här är oklar. 

FF FU

Vä RAÄ 221:1 Älvkvarnsförekomst Bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på ett 3 x 4 m stort (NV-SÖ) och 1,5 m högt block FF FU

Vä RAÄ 226:1 Älvkvarnsförekomst Ca 0,25-0,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 älvkvarnar, 5-8 cm i diam och 0,5-2,0 cm dj. Älvkvarnarna är belägna på 
den S-sluttande delen av ett block, 1,5x1,2 m stort och 0,6 m högt

FF FU

Vä 100019 Område med fossil åkermark Område med tre röjningsrösen och gamla odlingsspår i form av åkerhak. I områdets norra kant löpen en äldre stenmur 
(före skiftet?). Muren är 160 m lång och svagt slingrande. Enkelmurstyp. Idag betesmark

FF FU

Tabell 11. Del 4 Inre Kristianstadsslätten mellan tpl Tollarp och Tpl Tings Nöbbelöv. Röjningsrösen, gravar mm. 
Förkortningar: FF = Fast fornlämning, FU= Arkeologisk förundersökning.

Tabell 12. Del 4 Inre Kristianstadsslätten mellan tpl Tollarp – tpl Tings Nöbbelöv. Lämningar från historisk och nyare tid. 
Förkortningar: Ö = Övrig kulturhistorisk lämning.

Socken ID Lämningstyp Beskrivning Status Åtgärdsförslag

Vä 441 Dike/ränna Dike/ränna, ca 160 m lång och 1,0 m bred och 0,5 m djup. Ö -

Vä 442 Dike/ränna Dike/ränna, ca 385 m lång och 1-1,5 m bred och 0,5 m djup. Rännans V del vattenfylld. Ö -

Vä 100017 Hägnad Vångagräns vid Adamsberg i form av befintlig stenmur. Ö -

Vä 100018 Dike/ränna Dike parallellt med vångagräns (stenmur) (jfr äldre kartmaterial). Ö -

Vä 100033 Lägenhetsbebyggelse Torplämning? bestående av husgrunder samt stenröjd åkeryta med tre odlingsrösen i direkt anslutning till vångagränsen. 
Kring grunderna flera stenmurar (jfr ID441 och 442).

Ö -
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Vid Adamsberg finns även en väl bevarad vångagräns 
i form av befintlig stenmur, samt det område med 
fossil åkermark som omnämnts ovan. Det sistnämn-
da har utan tvekan brukats under historisk tid, men 
odlingen kan mycket väl ha en kontinuitet ner i för-
historisk tid.

3.5.4 Arkeologiska utredningsområden

Landskapet från Tollarps trafikplats och österut är 
även fortsättningsvis flackt, rikt på sankmarker och 
utan några markerade höjder. Först några kilometer 
innan Vä blir terrängen mer småkuperad och i den 
östra delen finns den stora utdikade våtmarken Myren 
belägen mellan Vä och Nöbbelöv. Vegetationen domi-
neras i västligaste delen av skog, varefter landskapet 
gradvis övergår i betes- och åkermarker.

Fornlämningssituationen karaktäriseras särskilt i 
sträckans östra del av en starkt förtätad bild med tal-
rika boplatser och fyndplatser (fig. 48). Denna bild har 
vid projektets fältinventering kompletterats med flera 
platser, samtidigt som även möjliga boplatslägen pekats 
ut. Även utfallet från den kartbaserade boplatsanalysen 
sammanfaller i stor grad med såväl fornminnesinven-
teringens material som projektets iakttagelser i fält. 
Bakgrunden till den förtätade fornlämningsbilden ska 
sökas i flera faktorer, där den stora våtmarken och möj-
ligen före detta sjön Myren haft en positiv dragning 
ur bosättningssynpunkt. Även stråket av isälvssediment 
med lätta sandiga jordar, som löper genom området 
har liksom de mindre vattendragen, sannolikt bidragit 
till områdets attraktionsvärde. Lösfynd från området 
tyder på att bosättningarna har ett stort tidsdjup, san-
nolikt från äldre stenålder och fram i järnålder.

Att området utnyttjats intensivt för bosättningar un-
der många tusen år ökar även sannolikheten för andra 
typer av under mark dolda lämningar, såsom gravar 
och offerfynd. Möjligheten för offerfynd kan finnas i 
och i anslutning till den stora våtmarken Myren, men 
kan även förekomma i samband med andra mindre 
våtmarker och vattendrag.

Den sammansatta fornlämningsbilden som beskrivits 
ovan gör att de arkeologiska insatserna sammantaget 
kan förväntas bli omfattande i denna del av korrido-
ren. Vi rekommenderar därför en starkt förhöjd be-
redskap för arkeologiska insatser och kostnader i den 
fortsatta vägplaneringsprocessen.

3.5.5 Områden med särskilda värden

Inom den fjärde och sista delsträckan av vägkorridoren 
har ett större område vid Vä och Nöbbelöv bedömts 
ha särskilda bevarandevärden.

Område: Myren, Vä socken

Avgränsning:
Området baseras helt på den förtätade fornlämnings-
bilden. Avgränsningen har gjorts för att fånga de 
rumsliga, topografiska, funktionella och visuella sam-
banden mellan våtmarken Myren och kringliggande 
förhistoriska boplatser. Det sentida odlingslandskapet 
karakteriseras av öppen odlingsbygd med blockrika 
betesmarker och åkermark, men har inte haft någon 
betydelse för avgränsningen (fig. 49–50).

Beskrivning:
Området ligger inom inägorna till Vä och Nöbbelövs 

Figur 48. Delsträcka 4 Inre Kristianstadsslätten. Föreslagna arkeolo-
giska utredningsområden och områden för potentiella fornlämningar 
inom vägkorridoren.
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byar innan enskiftet under tidigt 1800-talet. Gränsen 
mellan byarna löper genom området och är till stor 
del bevarad i form av stenmur och dike. 

Området har en komplex sammansättning med ett 
stort antal kända boplatser och bra boplatslägen kring 
en äldre topografiskt framträdande våtmark och an-
slutande vattendrag. Våtmarken har under äldre tider 
sannolikt varit en sjö.

Värdebedömning:
Det vetenskapliga värdet består i boplatsernas rumsliga och 
topografiska läge i förhållande till våtmarken och bäck-
arna, som är tydligt avläsbara i landskapet. Lösfynd från 
området indikerar att boplatserna företrädesvis är från 
stenåldern, men sannolikt finns ett större tidsdjup indike-
rat av bl.a. fynd av en holkyxa och metalltida keramik.

Bara ett fåtal boplatser från yngre stenålder, bronsål-
der respektive järnålder har undersökts i närområdet 

med modern metodik, varför nya undersökningar kan 
förväntas bidra med förnyad kunskap om områdets 
bebyggelseutveckling och landskapsutnyttjande.

För järnålderns del är även närheten till Vä intressant, 
mot bakgrund av de centrala funktioner inom hant-
verk, handel och kultutövning, som utvecklades här 
under yngre järnålder.

Upplevelsevärdet för allmänheten av de förhistoriska 
lämningarna och landskapet är inte lika tydligt, då 
dagens miljö bär tydlig prägel av skiftet och jordbru-
kets mekanisering med omfattande stenröjning. Om-
rådet söder och sydost om Myren utgörs till delar av 
blockrika betesmarker, som har ett botaniskt värde.

Kommentar:
Inom miljön finns två mindre områden vid Adams-
berg, upptagna i Ängs- och hagmarksinventeringen 
(se figur 7, s. 19).

Figur 49. Det värdefulla området Myren, Vä socken.”X” 
markerar fyndplatser för flintföremål/bearbetad flinta.
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3.5.6 Förslag till vägens dragning

Fornlämningsbilden varierar inom den fjärde och sista 
delen av korridoren mellan tpl Tollarp och tpl Tings 
Nöbbelöv. Medan den västra delen, på byarna Bröd 
och Ryas ägor, präglas av en gles förekomst av forn-
lämningar, är bilden i den östra delen inom byarna 
Vä och Nöbbelövs marker, desto mer förtätad med ett 
stort antal boplatser, fyndplatser och föreslagna arkeo-
logiska utredningsområden. Resultaten från den GIS-
baserade boplatsanalysen sammanfaller i hög grad 
med såväl fornminnesinventeringens material som 
iakttagelserna från projektets fältbesök.

Den glesa fornlämningsbilden öster om tpl Tollarp läm-
nar utrymme för såväl en nordlig som sydlig dragning 
inom korridoren (fig. 51). Med hänsyn till den tidigare 
diskussionen om den värdefulla fornlämningsmiljön vid 
Tullsåkra väster om trafikplatsen, framstår ett nordligt al-
ternativ som mest fördelaktigt (jfr avsnitt 3.4.6).

Den kulturgeografiska analysen antyder inte någr 
större landskapshistoriska värden inom de delar av 
Bröds och Ryas ägor som ligger inom vägkorridoren. 
Själva by- och sockengränsen mellan Bröd, Rya och 
Nöbbelövs byar har däremot givetvis ett bevarande-
värde och eventuella passager för den nya E22 över 
dessa gränser bör därför göras på ett sätt som medför 
att så liten del av gränshägnaderna som möjligt behö-
ver tas bort. Även den bevarade järnvägsbanken från 
järnvägen Karpalund–Degeberga kommer att skäras 
av E22 inom Ryas, Bröds eller Nöbbelövs ägor. Däre-
mot innebär den föreslagna dragningen att den gamla 
landsvägen mellan Vä och Nöbbelöv skärs av vägen. 

Mot bakgrund av att vägdragningen inom såväl 
Tullsåkras ägor åt väster som Nöbbelövs åt öster re-
kommenderas förläggas till den norra delen av väg-
korridoren framstår en vägsträckning inom Bröds ägor 
som lämpligare än inom Ryas söder därom. 

Den centrala och östra delen av vägkorriden inom 
delsträckan domineras nästan helt av det utpekade 
skyddsområdet kring våtmarken Myren. Områdets 
rika bestånd av fornlämningar och dess sammansatta 
karaktär ger inga självklara lösningar vad gäller vä-
gens dragning. Både en nordlig och sydlig sträckning 
kommer sannolikt att påverka ett antal förhistoriska 
boplatser eller lägen med förväntade boplatser. Detta 
kommer att inverka negativt på den samlade miljön 
och bryta sambanden med våtmarken, som är avgö-
rande för förståelsen och upplevelsen av den samlade 
miljön. En sydlig dragning skulle även påverka när-
miljön kring flera synliga fornlämningar, bl.a. en grav-
hög och ett block med skålgropar, liksom de blockrika 
betesmarkerna vid Adamsberg.

En vägdragning mitt i korridoren genom Myren kom-
mer också att påverka ett antal förhistoriska boplat-
ser. En sådan dragning medför en tudelning av sam-
banden i den förhistoriska miljön, vilket är negativt. 
Däremot skulle en sådan dragning till en del kunna 
innebära en förstärkning av senare tiders strukturer 
i landskapet, genom att närmare följa den historiskt 
kända gränsen mellan byarna Vä och Nöbbelöv. Att 
helt undvika att skära bygränsen är dock inte möjligt 
i detta alternativ.
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Liksom för byarna åt väster framstår en nordlig väg-
dragning inom vägkorridoren som minst negativt 
påverkande på de landskapshistoriska värdena inom i 
alla fall den västra delen av Nöbbelövs ägor. Längre åt 
öster, inom området nordväst om gården Adamsberg, 
är valet av lämplig vägsträckning svårare. För att inte 
skada de markhistoriskt intressanta före detta ängs- 
och åkermarkerna norr och väster om Adamsberg, som 
numera nyttjas som betesmark, är det dock bäst om 
vägen kunde skära gränsen mot Vä relativt långt åt väs-
ter. Inom Väs ägor, vid de gårdar som benämns Björka, 
ligger den nordligaste delen av vägkorridoren relativt 
högt i en sluttning och vägen skulle här bli mycket 
dominerande i landskapet. Bättre ur ett övergripande 
landskapsperspektiv vore det då att förlägga vägen till 
det lågt liggande område som i enskiftesakterna be-
nämns Myren, men på Väs sida av bygränsen. 

Längre åt öster och närmare gamla landsvägen Nöbbe-
löv–Vä är det svårare att föreslå en lämplig sträckning ur 
ett landskapshistoriskt perspektiv, men de ännu beva-
rade ej helt stenröjda och betade ytorna bör undvikas.

Det alternativ som sammantaget bäst undviker in-
trång i kända fornlämningar, kulturmiljöer och fö-
reslagna utredningsområden, innebär att vägen dras 
mitt i korridoren. I detta alternativ kommer den nya 
vägen endast beröra ett litet område med fossil åker 
(se tabell11, ID100019). Vid tpl Tings Nöbbelöv fö-
reslår vi en dragning norr om utpekade utrednings-
områden. Vad gäller själva trafikplatsen kan även 
denna förväntas påverka såväl kända förhistoriska 
boplatser som platser med förväntade boplatsläm-
ningar. Möjligen kan påverkan bli något mindre om 
trafikplatsen läggs i korridorens södra kant. De arke-
ologiska insatserna och i förlängningen kostnaderna 
kan under alla omständigheter förväntas bli omfat-
tande i denna del av korridoren. Att mer i detalj pre-
cisera insatserna i olika delar av korridoren kan dock 
inte göras i detta skede, utan först efter arkeologisk 
utredning med provschaktsgrävning. Längst i öster 
föreslås en breddning av befintlig väg, där den nya 
vägbanan med fördel kan läggas väster om befintlig 
väg för att inte påverka gravhögen (RAÄ 14, Vä sn) 
öster om vägen.
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Figur 51. Delsträcka 4 Inre Kristianstadsslätten. Förslag till ny dragning för väg E22 inom vägkorridoren, baserad på en samlad bedömning av 
förekomst av fornlämningar, arkeologiska utredningsområden och områden med särskilda bevarandevärden.

tpl Tollarp
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I detta kapitel ges en sammanfattning av de viktigare 
resultaten av den fördjupade arkeologiska utredningen 
inom föreslagen korridor för väg E22 mellan Linderöd 
och Vä. Avsnittet inleds med en beskrivning av forn-
lämningsbilden inom vägkorridoren före respektive 
efter fältinventeringen. Beskrivningen följer projektets 
indelning av korridoren i fyra delsträckor. Därefter 
följer en redogörelse för föreslagna områden för arkeo-
logisk utredning samt utfallet från den GIS-baserade 
kartanalysen avseende sannolikheten för under mark 
dolda boplatslämningar. I avsnittet presenteras vidare 
de sex miljöer med särskilda bevarandevärden för kul-
turmiljövården som identifierats inom vägkorridoren. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av projektets 
samlade bedömning och förslag till ny dragning för 
väg E22 inom vägkorridoren.

4.1 Fördjupad arkeologisk utredning inom 
korridor för väg E22 delen Linderöd–Vä

4.1.1 Fornlämningar och kulturlämningar före och 
efter fältinventeringen

Inom den första delsträckan mellan tpl Linderöd Syd 
och tpl Linderöd Nord dominerades fornlämningsbil-
den inom vägkorridoren före projektets fältinventering 
av två kategorier av lämningar, fossil åker respektive 

4. Pilotprojektets resultat

by-/gårdstomter. Denna bild har genom projektets 
fältinventering fördjupats, då antalet registrerade läm-
ningar ökat från 12 till 34 stycken. Av 22 nyregist-
rerade lämningar har 13 stycken fornlämningsstatus 
(fig. 52). Som redan antyddes vid UV Syds stickprov-
sinventering 2000 inför val av korridor, fanns det skäl 
misstänka att andelen fossil åker skulle öka kraftigt 
på åsen (Wallin 2000). Denna förväntan har även in-
friats, då just denna fornlämningstyp har ökat mest 
inom delsträckan. Övriga kategorier som ökat vid pro-
jektets inventering är förhistoriska gravar, främst sten-
sättningar samt färdvägar. Att gravar nu konstaterats 
uppe på åsen i samband med röjningsröseområden 
ställer de senare i en delvis ny dager, då möjligheten 
ökar för att dessa kan ha ett ursprung ner i förhistorisk 
tid. Slutligen har flera sentida kulturlämningar, i form 
av husgrunder, äldre vägbankar och en gränssten, re-
gistrerats inom delsträckan. Dessa har i dagsläget inte 
status som fast fornlämning, men denna bedömning 
kan komma att ändras av Länsstyrelsen.
Inom den andra delsträckan mellan tpl Linderöd 
Nord och Bro över Vramsån, fanns inga kända regist-
rerade fornlämningar i fornminnesregistret, bortsett 
från de tre lokaler med fossil åker som påträffades 
vid stickprovsinventeringen år 2000. Genom projek-
tets fältinventering har antalet lokaler ökat från 3 till 
17 stycken. Av 14 nyregistrerade lämningar har 10 
stycken status som fast fornlämning (fig. 53). Även på 

I korthet

• Genom projektets fältinventering har be-
ståndet av fornlämningar och kulturläm-
ningar inom vägkorridoren ökat med 65 
% (från 41 till 113 st). Ökningen är störst 
inom delsträckorna 1, 2 och 3. Tre kateo-
gier står för ökningen, fossil åkermark, gra-
var av stensättningstyp samt färdvägar.

• Lämningar utan synligt märke ovan jord 
bedöms utifrån fältbesiktning av topogra-
fiskt gynnsamma boplatslägen (jfr arkeo-
logiska utredningsområden), och genom 
en GIS-baserad kartanalys av potentiella 
boplatslägen.

• Områden med förhöjd sannolikhet för bo-
platslämningar finns vid Pårup sydväst om 
Lindeörd samhälle, områdena på ömse si-
dor om Vramsån samt områden inom tpl 
Tings Nöbbelöv söder om Vä. Inga ytor 
kan dock helt friskrivas från fornlämningar 
och därmed arkeologiska insatser.

• Sex områden inom vägkorridoren bedöms 
innehålla lämningar med särskilda bevaran-
devärden för kulturmiljövården. Områdena 
fördelas inom hela korridorens längd.

• Projektets förslag till ny sträckning för väg 
E22 Linderöd-Vä har anpassats för att mi-
nimera intrång i fornlämningar och käns-
liga miljöer.
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Figur 52. Andelen fornlämningar 
och kulturlämningar inom del-
sträcka 1 på Linderödsåsen före 
respektive efter projektets fältin-
ventering.

Figur 53. Andelen fornlämningar 
och kulturlämningar inom del-
sträcka 2 på Linderödsåsens nord-
sluttning före och efter projektets 
fältinventering. 

denna sträcka är det framför allt fossil åker som står 
för ökningen, men det finns också inslag av gravar och 
färdvägar samt några sentida kulturlämningar, bl.a. en 
välbevarad fägata vid Spångarp sannolikt från tidigt 
1800-tal.

Den tredje delsträckan inom vägkorridoren, mellan 
Bro över Vramsån och tpl Tollarp, löper helt på slätten 
i fullåkersbygd. Även på denna sträcka fanns endast 
ett fåtal registrerade fornlämningar. Efter vår invente-
ring har beståndet ökat från 3 till 27 lokaler, samtliga 
med fornlämningsstatus (fig. 54). Mest överraskande 
är den stora ökningen av gravar, men även fossil åker, 
färdvägar och en hällristning finns representerade. Det 
bör dock framhållas att lämningarna inte är spridda 
inom korridoren, utan huvudsakligen kan knytas till 
en samlad miljö vid Skättilljunga. Denna miljö har 
även lyfts fram som ett område med särskilt bevaran-
devärde (jfr avsnitt 4.1.3).

Även den fjärde delsträckan, mellan tpl Tollarp och tpl 
Tings Nöbbelöv, löper helt på slätten genom fullåkers-
bygd. Den kända fornlämningsbilden skiljer sig inom 
denna del av korridoren genom det stora antalet registre-
rade boplatser och fyndplatser. Vår fältinventering har inte 
förändrat utan snarare förstärkt denna bild, samtidigt som 
även nya kategorier av lämningar registrerats på sträckan. 
Efter inventeringen har beståndet ökat från 23 till 35 lo-
kaler, d.v.s. en ökning med ungefär en tredjedel (fig. 55). 
Bland nyregistrerade lämningar märks förutom fyndplat-
ser och en enstaka boplats, en lokal med fossil åker samt 
flera sentida kulturlämningar i form av en lägenhetsbebyg-
gelse och gränsdiken. De senare har som tidigare nämnts 
för närvarande inte status som fast fornlämning. Denna 
bedömning kan dock ändras av Länsstyrelsen.
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Ser man till de samlade resultaten från projektets fäl-
tinventering har beståndet av fornlämningar och öv-
riga kulturlämningar ökat från 41 till 113 stycken, 
d.v.s. en ökning med mer än 65 % (fig. 56). Den stora 
ökningen i förhållande till fornminnesregistrets upp-
gifter är mest påtaglig inom delsträckorna 1, 2 och 
3, medan andelen nyfynd inom delsträcka 4 är färre. 
Som framgår av diagrammet i figur 56 är det framför 
allt tre kategorier av lämningar som står för ökningen, 
nämligen gravar av stensättnings- och rösetyp, fossil 
åkermark och färdvägar. Bara enstaka nyfynd av dessa 
lämningstyper gjordes inom delsträcka 4.

En faktor som måste kommenteras är den ojämna för-
delningen av registrerade lokaler med boplatser och 
fyndplatser, som är betydligt fler i vägkorridorens öst-
ra del jämfört med sträckorna längre mot väster samt 
uppe på åsen. Denna bild, som även kvarstår efter pro-
jektets fältbesök, visar dock inte på en reell spridning 
av förhistoriska bosättningar, utan speglar istället om-
fattningen hos de områden med åkermark som varit 
tillgängliga för ytbesiktning av arkeologiska fynd och 
iakttagelser. Detta källkritiska problem har vi försökt 
att bemöta, både genom fältmässiga bedömningar och 
GIS-baserade kartanalyser, i syfte att identifiera topo-
grafiskt fördelaktiga lägen för förhistorisk bosättning i 
landskapet (jfr avsnitt 4.1.2).

Den kraftiga ökningen av antalet nyregistrerade forn- 
och kulturlämningar är inte unik för vårt utrednings-
område, utan har konstaterats i samband med special-
inventeringar i andra delar av landet. Som exempel 
kan nämnas inventeringarna 1985–86 i samband med 
utbyggnaden av den nya E 18 mellan Enköping och 
Bålsta, Upplands län, som resulterade i omfattande 

nyfynd av främst boplatser, men även älvkvarnsfö-
rekomster och hällristningar (Hermodsson 1996, s. 
12f ). Likaledes visar en sammanställning av resultaten 
från 25 arkeologiska utredningar, genomförda i Upp-
sala län mellan åren 1982–1992 på en omfattande 
andel nyfynd, företrädesvis av boplatser och bebyggel-
selämningar, men även av andra kategorier som gravar 
och odlingslämningar (a.a. 1996, s. 13).

Uppgifterna i fornminnesregistret, eller FMIS (infor-
mationssystem för fornminnen), baseras huvudsak-
ligen på insamling och dokumentation utförd i sam-
band med Riksantikvarieämbetets nationella invente-
ringsprogram, en verksamhet som pågått sedan slutet 
av 1930-talet. Inventeringarna inom vårt område har 
genomförts i två omgångar, dels åren 1971–72 inom 
ramen för den s.k. förstagångsinventeringen, dels i 
början av 1990-talet med den s.k. reviderade andra-
gångsinventeringen. Programmet för inventeringen 
har under åren genomgått många förändringar, främst 
beroende på att synen på fornlämningsbegreppet vid-
gats och förändrats. Som exempel kan nämnas att det 
först var i början av 1970-talet som man beslöt att även 
fasta fornlämningar utan synlig begränsning respektive 
märke ovan jord, som t.ex. boplatser, skulle omfattas 
av inventeringen. Ett annat exempel på en vidgning 
av fornlämningsbegreppet kom i slutet av 1980- och 
början av 1990-talet, då en förändrad syn på det veten-
skapliga värdet hos fossila lämningar efter äldre tiders 
odling och röjning, ledde till att dessa kom att registre-
ras av inventeringen (Hermodsson 1996, s. 18ff).

Åren 1991–1992, då vårt område inventerades för an-
dra gången, hade den nya tolkningen av fornlämnings-
begreppet på fossil åkermark så smått börjat tillämpas. 
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Figur 54. Andelen fornlämningar 
och kulturlämningar inom del-
sträcka 3 på slätten nedanför Lin-
derödsåsen före och efter projektets 
fältinventering. 

Figur 55. Andelen fornlämningar 
och kulturlämningar inom del-
sträcka 4 på den Inre Kristian-
stadsslätten före och efter projektets 
fältinventering. 

Att inte alla områden med fossil åker då kom att re-
gistreras kan bero på olika orsaker; t.ex. att större och 
mer tydliga eller sammanhängande miljöer prioritera-
des i förhållande till mindre och mer fragmenterade 
miljöer. En annan förklaring kan vara att inventerarna 
av praktiska skäl, som t.ex. svårforcerad vegetation 
eller tidspress, inte hann med att avsöka alla arealer. 
Den stora ökningen av antalet nyregistrerade gravar 
kan förklaras på liknande sätt, d.v.s. att platserna inte 
besöktes. Merparten av de nyfunna gravarna kan dock 
knytas till ett område med fossil åkermark. Här kan 
inventeraren ha valt en mer försiktig tolkning, och 
istället uppfattat gravarna som röjningsrösen och där-
med en del av den fossila åkermarken. Att färdvägar av 
olika typer, såsom hålvägar och äldre vägbankar, inte 
finns upptagna i inveteringen, kan däremot knappast 
tillskrivas praktiska orsaker, utan bör snarare förklaras 
av att dessa lämningar inte varit prioriterade i invente-
rarnas arbetsanvisningar.

4.1.2 Arkeologiska utredningsområden och områden 
för potentiella fornlämningar

Syftet med en särskild utredning enligt kulturminnes-
lagen är att klargöra förekomsten av fornlämningar 
inom ett planerat exploateringsområde. Den traditio-
nella arbetsgången delas ofta upp i två steg, där steg 
1 innefattar arkiv- och kartstudier följt av fältbesikt-
ning, medan man i steg 2 följer upp med utrednings-
grävning inom de ytor som pekats ut som potentiella 
fornlämningar. Eftersom samtliga ytor inom vägkor-
ridoren inte kunde besökas eller var tillgängliga för 
besiktning i fält, valde vi att fördjupa kunskapsunder-
laget avseende det dolda kulturlandskapet med hjälp 
av boplatsanalyser i GIS-miljö. 
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Här ska blott poängteras att utfallet av GIS-analysen 
inte ska ses som ett självständigt underlagsmaterial in-
för arkeologiska utredningsgrävningar, utan som ett 
komplement till de föreslagna utredningsområdena, 
där de grå- och svartmarkerade ytorna på kartbilden 
(se fig. 57) markerar olika grader av förhöjd sannolik-
het för fornlämningar och därmed arkeologiska insat-
ser. Av de fyra nivåer som redovisas markerar svart den 
högsta och vitt den lägsta nivån. Inga ytor kan dock 
helt avskrivas eftersom analysen baseras på variabler för 
förhistoriska boplatslägen, och därmed inte utesluter 
förekomst av andra typer av dolda lämningar, som t.ex. 
gravar, offerfynd och medeltida eller historiska bebyg-
gelselägen som inte gett avtryck i de äldre källorna.

De arkeologiska utredningsområdena är inte jämt 
fördelade mellan vägkorridorens olika delsträckor, 
utan återfinns framför allt inom delsträckorna 1 och 
4, med sju respektive tolv områden vardera (fig. 57). 
Detta kan ställas mot delsträckorna 2 och 3, där an-
talet områden endast uppgår till två respektive tre 
stycken. Den ojämna fördelningen beror som tidigare 
nämnts inte på att andelen boplatser skulle vara färre i 
de senare områdena, utan är snarare en följd av att an-
delen öppen och besiktningsbar mark är mindre och 
därmed är även möjligheterna sämre att läsa en äldre 
landskapsbild.

Ser man till den sammantagna bilden av de före-
slagna arkeologiska utredningsområdena kontra om-
råden med en förhöjd sannolikhet för boplatsläm-
ningar, kan man notera att båda kategorier över lag 
visar på en god rumslig överensstämmelse. Denna är 
dock inte utan undantag och i materialet finns såle-
des både exempel på områden som fångats upp vid 

fältinventeringen, men som inte ger sig till känna i 
kartanalysen, liksom det även finns exempel på mot-
satsen. De två metoderna kompletterar därför varan-
dra och utgör tillsammans ett mer fullständigt un-
derlag i den fortsatta vägprocessen, avseende behovet 
av arkeologiska insatser.

Som framgår av kartbilden i figur 57 (se sidan 119) är 
det framför allt tre områden som utmärker sig i den 
GIS-baserade boplatsanalysen genom särskilt hög 
potential för boplatslämningar: området vid Pårup 
sydväst om Linderöd samhälle, områdena öster och 
väster om Vramsåns lopp (jfr Bro över Vramsån) samt 
området inom tpl Tings Nöbbelöv söder om Vä. Det 
är i övrigt främst på slätten inom delsträcka 3 och 4 
som större och mer sammanhängande ytor uppvisar 
en kraftigt förhöjd potential för boplatslämningar.

4.1.3 Områden med särskilda värden

En typ av underlag som efterfrågats av beställarna 
är samlade miljöer inom vägkorridoren, som utifrån 
fornlämningsbilden och eventuella andra kulturbä-
rande lämningar och strukturer rymmer särskilda be-
varandevärden. En byggnadsantikvarisk inventering 
och värdering ingick däremot inte i uppdraget. 

Projektet har sammantaget identifierat sex sådana 
områden inom korridoren. Dessa är fördelade inom 
hela korridorens längd, med två områden (Pårup och 
Tågarp/Spångarp) inom delsträcka 1 på åsen mellan 
tpl Linderöd Syd och tpl Linderöd Nord, ett område 
(Ullarp/Sätaröd) inom delsträcka 2 mellan tpl Linde-
röd Nord och Bro över Vramsån, två områden (Skät-
tilljunga och Tullsåkra) inom delsträcka 3 mellan Bro 

Figur 56. Fornlämningsbilden före och efter fältinventeringen inom 
respektive delsträcka av vägkorridoren redovisat i %. 

Figur 57. Kartan visar den samlade bilden av föreslagna arkeolo-
giska utredningsområden och potentiella områden för fornlämningar. 
De bygger på en fältmässig bedömning av goda topografiska lägen 
för förhistorisk bosättning och på GIS-baserade kartanalyser. De grå- 
och svartmarkerade ytorna anger olika grader av förhöjd sannolikhet 
för boplatslämningar, där svart har den högsta och vitt den lägsta 
nivån.
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över Vramsån och tpl Tollarp samt ett område inom 
delsträcka 4 (Myren) längst i öster mellan tpl Tollarp 
och tpl Tings Nöbbelöv (fig. 58 och tabell 13).

Samtliga områden karakteriseras av en förtätad forn-
lämningsbild, där lämningarnas art tyder på ett stort 
tidsdjup. Tre typer av värden, vetenskapligt värde, upp-
levelsevärde och pedagogiskt värde, har använts som 
grund vid bedömningen (jfr avsnitt 2.2.5, s. 17).

Någon inbördes klassning mellan områdena har dä-
remot inte bedömts motiverad utifrån uppdraget, 
utan dessa ska istället ses i förhållande till den om-
givande fornlämningsbilden och kulturlandskapet 
inom vägkorridoren. En översiktlig karakteristik och 
värdetext för respektive områden finns i tabell 13 (jfr 
avsnitten 3.2.6, s. 60, 3.3.6, s. 74, 3.4.6, s. 92 och 
3.5.6, s. 110 för en mer detaljerad beskrivning inom 
respektive delsträcka). 

För fem av områdena utgör fossil åkermark med röj-
ningsrösen samt förhistoriska gravar av stensättnings-
typ ett mer eller mindre framträdande inslag. Särskilt 
området vid Skättilljunga utmärker sig genom sin 
mer komplexa sammansättning och stora inslag av 
gravar. Fyra miljöer innehåller även rester av äldre 
gårdsbebyggelse och/eller bevarade ägostrukturer som 
ger landskapet en ålderdomlig prägel. I fyra miljöer 
finns spår av äldre kommunikationslämningar, främst 
i form hålvägar och äldre vägbankar, men även fäga-
tor, vägmärken och banvallar förekommer. Flertalet 
färdvägar i åtminstone två av områdena, vid Tågarp/
Spångarp och vid Ullarp/Sätaröd, utgör sannolikt äld-
re föregångare till dagens väg E22. Här utmärker sig 
framför allt miljön vid Ullarp/Sätaröd på Linderödså-

sens nordsluttning. Denna miljö, som även rymmer 
välbevarade lämningar med fossil åkermark ingår i 
det mycket stora riksintresseområdet för Naturvården 
längs åsens kant och sluttning.

Området kring Myren söder om Vä skiljer sig från de 
övriga områdena genom att fornlämningsbilden här 
domineras av förhistoriska boplatser utan synligt mär-
ke ovan jord. Lämningarna inom detta område har 
framför allt ett arkeologiskt vetenskapligt värde, som 
förstärks genom de tydliga rumsliga och topografiska 
sambanden mellan boplatser och bebyggelselokalise-
rande terrängelement, representerade av våtmarken 
Myren och några mindre vattendrag. 

4.1.4 Samlad bedömning och förslag till vägdragning

Vi föreslår inom den första delsträckan av vägkorri-
doren på Linderödsåsen att vägen från Bösarp läggs 
som en breddning av befintlig väg, med den nya vägen 
förlagd söder om den nuvarande vägbanan (fig. 59). 
Härigenom undviker man påverkan inte bara på de 
fornlämningar och kulturlämningar som finns beva-
rade norr om den befintliga landsvägen, utan även de 
negativa effekterna på den äldre landskapsstrukturen 
med inäga–utmark kan begränsas. Även öster om tpl 
Linderöd syd, där korridoren viker av mot Ynnarp 
samt vidare förbi Pårup, är en nordlig dragning att 
föredra både ur fornlämnings- och landskapshistorisk 
synpunkt. Genom en sådan dragning begränsas på-
verkan på den ännu befintliga gården i Ynnarp och 
de tidigare gårdslägena, samtidigt som intrånget i den 
värdefulla miljön vid Pårup minimeras, så att de rums-
liga sambanden mellan bebyggelsen och äldre markin-
delning inom Pårups bys ägoområde kan behållas.

Figur 58. Områden med särskilda bevarandevärden inom 
vägkorridoren. Se tabell 13.
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Två områden med kraftig eller mycket förhöjd sanno-
likhet för arkeologiska insatser, har identifierats på 
den aktuella sträckan, dels öster om tpl Linderöd syd, 
dels mellan Ynnarp och Pårup. Potentiella områden 
för boplatslämningar förekommer dock i hela kor-
ridorens bredd och har därför inte vägts in i försla-
get till vägens dragning. En extra höjd beredskap för 
arkeologiska insatser rekommenderas därför på detta 
avsnitt (fig. 59).

En nordlig dragning i korridoren bör även behållas 
öster om den värdefulla miljön vid Pårup. För att be-
gränsa påverkan på befintlig småhusbebyggelse i södra 
utkanten av Linderöds samhälle, kan vägen behöva 
dras rakt igenom ett mindre område med fossil åker 
(se tabell 3, ID100093, sidan 47) innehållande röj-
ningsrösen av ålderdomlig typ. Vi bedömer inte att rö-
seområdet ur vetenskaplig och upplevelsesynpunkt är 
omistlig, däremot kan intrång i miljön förväntas leda 
till arkeologiska insatser. Med en nordlig dragning 
undviks å andra sidan påverkan på flera mindre före-
slagna arkeologiska utredningsområden för potentiella 
boplatslämningar i korridorens södra del (fig. 59).

Strax väster om tpl Linderöd Nord är den nya vägen 
tänkt att åter ansluta till befintlig väg. Det finns både 
ur ett fornlämnings- och landskapshistoriskt perspek-
tiv flera fördelar med att lägga breddningen söder om 
befintlig väg, eftersom man då undgår påverkan på 
såväl äldre färdvägar som föreslagna arkeologiska ut-
redningsområden. En breddning mot söder innebär 
visserligen att vägen kommer nära Spångarps gårds-
tomt, som utifrån det äldre kartmaterialet bedöms ha 
en lång historisk kontinuitet på nuvarande plats. Den 
föreslagna placeringen för trafikplatsen sammanfaller 

till stora delar med den värdefulla miljön vid Tågarp/
Spångarp. Vi föreslår därför att en eventuell trafikplats 
läggs så långt västerut som möjligt för att undvika in-
trång i Spångarpsmiljön, dess fägata och andra äldre 
vägsträckningar (fig. 59).

De kända fornlämnings- och kulturvärdena inom väg-
korridorens andra delsträcka öster om tpl Linderöd 
Nord, är helt knutna till den sammansatta miljön vid 
Ullarp och Sätaröd vid Linderödsåsens nordostslutt-
ning (fig. 59). Vägens sträckning bör därför läggas så 
långt mot söder som möjligt inom korridoren, för att 
undvika intrång i de sammansatta fornlämningsmil-
jöer, äldre vägstråk och övriga kulturlämningar som 
är särskilt rikt förekommande och i några fall myck-
et välbevarade i korridorens norra hälft. Även ur ett 
landskapsperspektiv erhålls minst negativ påverkan på 
äldre ägostrukturer om den nya vägen kan följa den 
befintliga sträckningen genom Ullarps ägor så långt åt 
öster som möjligt.

Den nya vägen bör öster om den värdefulla miljön 
vid Ullarp/Sätaröd och nedför åsens branta sluttning 
fortsatt följa längs korridorens södra kant. En sådan 
sträckning kan med fördel behållas även vid passagen 
över Vramsån, om förutsättningarna för den nya bron 
medger en sådan lösning. Med en sydlig dragning av 
vägen inom korridoren kan även påverkan på den lilla 
lokalen med fossil åker (se tabell 5, ID100038, sidan 
70) väster om ån undvikas. Den föreslagna sträck-
ningen innebär tyvärr att den äldre landsvägen förbi 
Sätaröd samt en mindre lokalväg från byn kommer att 
skäras av den nya vägen. Den befintliga bron över ån 
utgörs däremot av en modern cementbro utan påtag-
ligt kulturhistoriskt värde.
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Område Beskrivning Värdetext

Pårup, Linderöds socken Förtätad fornlämningsmiljö med stort tidsdjup. Består av två områden 
med fossil åkermark, två stensättningar, ett äldre gårdsläge i Pårup, en 
välbevarad jordkällare, en byväg samt en sentida banvall. 

Vetenskapligt värde: Välbevarade rösemiljöer med inslag av gravar som vid arkeologisk undersök-
ning förväntas ge ny kunskap om åsens äldre odlings- och bebyggelsehistoria.

Upplevelsevärde: Väl bibehållen äldre bebyggelsestruktur med tydliga rumsliga och funktionella 
samband. Småskaligt öppet odlingslandskap med betesmarker och f d åkrar. 

Pedagogiskt värde: Välbevarade och för allmänheten tydligt avläsbara lämningar i landskapet.

Tågarp och Spångarp, Linderöds socken Förtätad fornlämningsmiljö med stort tidsdjup. Består av olika typer 
av färdvägar, ett vägmärke, ett äldre gårdsläge i Spångarp, fyra områden 
med fossil åkermark, en stensättning samt två möjliga förhistoriska 
boplatslägen

Upplevelsevärde/pedagogiskt värde: Består främst i de välbevarade och variationsrika spåren efter 
äldre kommunikationstråk och föregångar till väg E22. Även stensättningen har, genom sitt ka-
rakteristiska krönläge, ett upplevelsevärde.

Vetenskapligt värde: Den fossil åkermarken är starkt fragmenterad och bedöms därför inte som 
omistlig. Den välbevarade stensättningen bedöms ha ett större vetenskapligt värde, då inga gravar 
av denna typ tidigare undersökts på Linderödsåsen. Miljön ligger inom riksintresseområde för 
naturvården på Linderödsåsens nordsluttning samt inom Bevarandeplan för odlingslandskap 
område Knopparp.

Ullarp och Sätaröd, Västra Vrams socken Förtätad fornlämningsmiljö med stort tidsdjup. Består av sammansatta 
lämningar i form av flera områden med fossil åkermark, ett gravröse, 
en husgrund, en äldre industrilämning efter stenbrytning och äldre 
färdvägar.

Vetenskapligt värde: Den fossila åkermarken med talrika rösen efter äldre stenröjning utgör en vik-
tig karaktärslämning för åsen. Särskilt lokalen ID100041 innehåller välbevarade och sammansatta 
lämningar, där förekomsten av ett gravröse tyder på en hög ålder.

Upplevelsevärde/pedagogiskt värde: Består i de för allmänheten tydliga och avläsbara spåren i 
landskapet efter äldre färdvägar, industrimiljö och äldre tiders odling. Även vegetation och mark-
användning bidrar till ett större upplevelsevärde och pedagogiskt värde. Miljön ligger inom riks-
intresseområdet Linderödsåsens nordsluttning för naturvården.

Skättilljunga, Västra Vrams socken Förtätad fornlämningsmiljö med stort tidsdjup. Utgörs av en sam-
mansatt gravmiljö och fossil åkermark. Området fångar även upp 
Skättilljunga bys mycket välbevarade skiftesmönster med långsträckta 
ägostrukturer från 1830-talet.

Vetenskapligt värde: Få miljöer av detta slag har bevarats i den moderna fullåkersbygden, och än 
mindre varit föremål för moderna undersökningar.

Upplevelsevärde/pedagogiskt värde: Ligger främst i miljöns väl sammanhållna karaktär, både topo-
grafiskt, rumsligt, visuellt och funktionellt. Till dessa värden bidrar även Skättilljunga bys ägo-
struktur som är ovanligt konsekvent genomfört jämfört med andra byar i närområdet.

Tullsåkra, Västra Vrams socken Fornlämningsmiljö bestående av två lokaler med fossil åkermark och tre 
gravar av stensättningstyp.

Vetenskapligt värde: Det är mycket ovanligt att miljöer av detta slag har bevarats i den moderna 
fullåkersbygden, samtidigt som få moderna undersökningar har genomförts.

Upplevelsevärde: främjas av grav- och rösemiljöns väl sammanhållna karaktär. Även den blockrika 
betesmarken invid bäcken bidrar till värdet.

Myren, Vä socken Förtätad fornlämningsmiljö med stort tidsdjup. Utgörs av ett stort antal 
kända boplatser och bra boplatslägen kring topografiskt framträdande 
våtmark och anslutande vattendrag. 

Vetenskapligt värde: Består i boplatsernas rumsliga och topografiska läge i förhållande till våtmar-
ken och bäckarna, som är tydligt avläsbara i landskapet.

Upplevelsevärde: Avser främst de blockrika betemarkerna söder och sydost om Myren. Inom mil-
jön finns två mindre områden vid Adamsberg, upptagna i Ängs- och hagmarksinventeringen.

Tabell 13. Beskrivning av områden med särskilda bevarandevärden inom vägkorridoren.
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Slutligen utgör områdena på ömse sidor om Vramsåns 
flöde sannolika områden med omfattande under mark 
dolda fornlämningar. Både resultaten från projektets 
fältbesök och utfallet från boplatsanalysen pekar sam-
stämmigt på en kraftigt förhöjd potential för under 
mark dolda lämningar. Detta utesluter naturligtvis 
inte att lämningar utan synligt märke även kan finnas 
inom andra delar av detta korridoravsnitt.

Inom vägkorridorens tredje delsträcka mellan Bro över 
Vramsån och tpl Tollarp har de två värdefulla miljöerna 
vid Skättilljunga och Tullsåkra i hög grad påverkat för-
slaget till vägdragning (fig. 59). För att undvika intrång 
i den välbevarade och komplexa fornlämningsmiljön 
skulle vägen antingen kunna läggas söder eller norr om 
området. Av de två alternativen förordas det senare, 
eftersom en nordlig dragning även innebär mindre på-
verkan på Skättilljunga bys välbevarade äldre ägostruk-
tur, som avtecknar sig i form av nord–sydliga struktu-
rer med gärdsgårdar, diken och vägar.

En nordlig dragning i vägkorridoren kan med fördel 
behållas även den återstående delen av sträckan. Vis-
serligen finns partier där boplatsanalysen visar på en 
förhöjd potential för fornlämningar, men denna är den 
samma oavsett var inom korridoren som vägen dras. 
En nordlig sträcka är även att föredra strax väster om 

tpl Tollarp, så att den värdefulla miljön vid Tullsåkra 
undgår påverkan, samtidigt som tpl Tollarp bör läg-
gas så långt åt öster som möjligt, för att inte påverka 
fornlämningsmiljön.

Den fjärde och östligaste delsträckan av korridoren 
löper mellan tpl Tollarp och tpl Tings Nöbbelöv. Den 
kulturgeografiska analysen antyder inte några större 
landskapshistoriska värden inom de delar av Bröds 
och Ryas ägor som ligger inom vägkorridoren. Själva 
by- och sockengränsen mellan Bröd, Rya och Nöb-
belövs byar har däremot givetvis ett bevarandevärde 
och eventuella passager för den nya E22 över dessa 
gränser bör därför göras på ett sätt som medför att 
så liten del av gränshägnaderna som möjligt behö-
ver tas bort. Även den bevarade järnvägsbanken från 
järnvägen Karpalund–Degeberga kommer att skäras 
av E22 inom Ryas, Bröds eller Nöbbelövs ägor. Däre-
mot innebär den föreslagna dragningen att den gamla 
landsvägen mellan Vä och Nöbbelöv skärs av vägen.

Den fjärde delsträckan karakteriseras särskilt i den östra 
delen av en mycket förtätad fornlämningsbild, med bo-
platser, fyndplatser och föreslagna utredningsområden 
(fig. 59). Även resultaten från kartanalysen sammanfal-
ler i hög grad med såväl fornminnesinventeringens ma-
terial som iakttagelserna från projektets fältbesök.

Figur 59. Förslag till ny dragning för väg E22:s inom vägkorridoren, 
baserad på en samlad bedömning av förekomst av fornlämningar, 
arkeologiska utredningsområden och områden med särskilda beva-
randevärden.

Det utpekade skyddsområdet kring våtmarken Myren 
dominerar nästan hela det centrala partiet av vägkor-
ridoren. Områdets rika bestånd av fornlämningar och 
dess sammansatta karaktär ger inga självklara lösningar 
vad gäller vägens dragning. 

Det alternativ som bäst undviker intrång i såväl kända 
fornlämningar som föreslagna utredningsområden och 
områden för sannolika fornlämningar, innebär att vä-
gen dras mitt i korridoren. I detta alternativ kommer 
den nya vägen endast att beröra ett litet område med 
fossil åker (se tabell 11, ID100019, sidan 105). Vid 
tpl Tings Nöbbelöv föreslår vi en dragning norr om 
utpekade utredningsområden. Vad gäller trafikplatsen 
kan även denna förväntas påverka såväl kända förhis-
toriska boplatser som platser med förväntade boplats-
lämningar. Möjligen kan påverkan bli något mindre 
om trafikplatsen läggs i korridorens södra kant. De 
arkeologiska insatserna kan under alla omständigheter 
förväntas bli omfattande i denna del av korridoren. 
Att mer i detalj precisera insatserna i olika delar av 
korridoren kan dock inte göras i detta skede, utan först 
efter arkeologisk utredning med provschaktsgrävning. 
Längst i öster föreslås en breddning av befintlig väg, 
där den nya vägbanan med fördel kan läggas väster om 
befintlig väg för att inte påverka gravhögen (RAÄ 14, 
Vä sn) öster om vägen.
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I Vägverkets förstudie Uppdragsarkeologi i vägprojekt 
från år 2003, konstateras att information om forn-
lämningar, kulturlandskap och behov av antikvariska 
insatser, kommer in i ett allt för sent skede i arbetspro-
cessen för vägprojekt. En huvudorsak är svårigheter 
med tilldelning av finansiella medel för antikvariska 
bedömningar och insatser i inledningen av vägprojekt. 
En annan viktig orsak är svårigheter med marktill-
träde för exempelvis begränsad trädfällning och prov-
schaktsgrävning. Det finns emellertid ett stort behov 
av relevant antikvariskt underlag i de olika skeden då 
alternativa vägkorridorer skall formas, val av en spe-
cifik vägkorridor skall göras, och då själva väglinjen 
inom denna korridor skall bestämmas.

5.1 Behov av samverkan mellan vägprojekt 
och antikvarisk process

Vägprocessen: Ett vägprojekt inleds med en Förstudie i 
syfte att klarlägga om en väg skall byggas och förut-
sättningarna för detta. Arbetet har ett brett upplägg i 
samband med att ett större område studeras. I studien 
Uppdragsarkeologi i vägprojekt (2003) konstaterades att 
ett samråd i nämnda skede allmänt sett är tillräckligt 
för att få befintligt antikvariskt kunskapsunderlag. Väg-
verket menar dock att bättre planeringsunderlag i vissa 
fall kan krävas inom hela eller delar av förstudieområ-
det. Kompletterande information kan därför insamlas 

5. Arkeologins roll i vägprocessen

genom arkeologisk förstudie (kart- och arkivstudier), 
alternativt särskild arkeologisk utredning steg 1 (kart- 
och arkivstudier, fältinventering) (tabell 14).

En Vägutredning syftar till att klarlägga var en väg skall 
byggas inom det större område som bedömdes inom 
ramen för förstudien. Arbetet syftar i ett första skede 
till att forma ett antal alternativa vägkorridorer. I detta 
sammanhang är det av vikt att en översiktlig antikva-
risk information om kulturlandskapet och fornläm-
ningssituationen finns tillgänglig. I detta samman-
hang har insatser som arkeologisk utredning steg 1, 
men även steg 2 med utredningsgrävning efterfrågats 
av Vägverkets företrädare i studien Uppdragsarkeologi 
i vägprojekt (2003). Här finns emellertid ett problem 
genom att marktillträde och ekonomi saknas.

Efter att vägutredningen har remissats skall väghålla-
ren fatta beslut om vilken korridor inom vilken den 
planerade vägen skall ligga. I denna fas efterfrågas anti-
kvariskt underlag om fornlämningsområdens omfatt-
ning. Därtill efterfrågas bedömningar av kostnader och 
tidsåtgång för eventuella särskilda arkeologiska under-
sökningar. I detta skede föreslås i studien Uppdragsar-
keologi i vägprojekt (2003) s.k. avgränsade förundersök-
ningar som antikvarisk åtgärd. Även i detta fall finns 
problem med marktillträde, och därtill tilldelning av 
ekonomiska medel.

I korthet

• Arkeologins roll i vägprocessen handlar om 
hur man med ickegrävande metoder och 
begränsade medel kan få relevanta arkeolo-
giska och kulturhistoriska underlag tidigt i 
processen, så att ingreppen minimeras och 
kostnaderna för arkeologi och antikvariska 
insatser begränsas.

• Pilotprojektets förslag till en modell över 
möjligheter till samverkan mellan vägpro-
jekt och antikvarisk process berör främst 
större vägprojekt i ny sträckning,

• Modellen innebär att arkeologiska och kul-
turhistoriska underlag tas fram stegvis, så 
att innehåll och ambitionsnivå anpassas ef-
ter vägprocessens behov av kunskap i olika 
planeringsskeden, från förstudie och vägut-
redning till arbetsplan inför val av väglinje 
inom korridor (se tabell 15 och 16).

• Insamling och analyser av arkeologisk och 
kulturhistorisk information, bör genom-
föras i ett tidigt skede av vägprocessen. 
Detta möjliggörs genom att finansiella 
resurser för sådana insatser tidigareläggs i 
vägprojekt.
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Planeringsskede Projektets behov av planeringsunderlag Arkeologisk åtgärd Hinder

Förstudie

OM?

Vad vet vi? Vilket behov av kunskapsunderlag finns?

Bättre planeringsunderlag kan i vissa fall krävas inom hela eller delar av förstudi-
eområdet.

Samråd. Befintligt kunskapsunderlag är oftast tillräckligt.

Arkeologisk förstudie (kart- och arkivstudier).

Särskild utredning steg 1 (kart- och arkivstudier, fältinventering).

Vägutredning

VAR?

Inför planering av alternativa 
vägkorridorer.

Utredning inom områden/vägkorridorer där fornlämningarna kan ha avgörande 
betydelse.

Särskild utredning steg 1.

Särskild utredning steg 2 (utredningsgrävning). Marktillträde saknas

Terrängtyp (t ex skog)

Vägutredning

VAR?

Inför val av vägkorridor.

Underlag som gör jämförelser mellan olika alternativ behövs. Fornlämningsområ-
denas omfattning, bedömning av kostnader och tidsåtgång för slutundersökning-
arna efterfrågas.

Avgränsande förundersökningar utförs inom de mest aktuella vägkorridorerna eller 
i områden där det finns behov kunskapsbehovet är störst. 

Särskild utredning steg 1-2 (om de inte utförts tidigare)

Avgränsande förundersökning

Marktillträde saknas

Terrängtyp (t ex skog)

Marktillträde saknas

Terrängtyp (t ex skog)

Finansiering saknas

Tidsbrist

Arbetsplan efter vägutred-
ning

HUR?

Inför val av väglinje.

Arbetsplanen ska innehålla en kostnadsberäkning för vägbygget. Fornlämningsom-
rådenas omfattning, kostnader och tidsåtgång för slutundersökningarna ska vara 
klarlagda. 

Kompletterande förundersökning eller förundersökning (om ingen avgränsande 
förundersökning utförts).

Marktillträde saknas

Terrängtyp (t ex skog)

Finansiering saknas

Tidsbrist.

Arbetsplan efter förstudie

HUR?

Särskild utredning steg 1 (om den inte utförts tidigare).

Särskild utredning steg 2

Förundersökning

Marktillträde saknas

Terrängtyp (t ex skog)

Finansiering saknas

Tidsbrist

Fastställd arbetsplan Undersökningar bör kunna utföras för ”säkra” projekt som sannolikt genomförs 
inom kort.

Förundersökning (om den inte utförts tidigare)

Särskild undersökning

Finansiering saknas

Bristande planering

Kort planeringstid

Byggskede Inga undersökningar bör återstå.

Särskild undersökning (om den inte utförts tidigare).

(Utredning och undersökningar för sidotippar, transportvägar m m. Områdena bör 
ha behandlats i arbetsplan).

Tabell 14. Schematisk sammanställning över Vägplanering och arkeologi – åtgärdsförslag, hämtad ur Vägverkets studie Uppdragsarkeologi i Vägprojekt från år 2003.
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En Arbetsplan för ett vägprojekt syftar till att klar-
lägga hur vägen skall byggas. Detta kräver en pre-
cisering av var i terräng och kulturlandskap själva 
väglinjen i en korridor skall placeras. Arbetsplanen 
skall utmynna i en kostnadsberäkning för vägbyg-
get. Det finns även ett stort behov av antikvarisk 
information om fornlämningsområdens omfattning, 
respektive bedömningar av kostnader och tidsåtgång 
för eventuella särskilda arkeologiska undersökningar. 
Här föreslås i studien Uppdragsarkeologi i vägprojekt 
(2003) att arkeologiska förundersökningar genom-
förs. Svårigheterna i rådande juridiska och finansiella 
situation är att marktillträde och ekonomiska medel 
saknas. 

Antikvarisk process: Den antikvariska processen omfat-
tar inom ramen för Kulturminneslagen (KML) följan-
de: särskild utredning, förundersökning och särskild 
undersökning. Samtliga moment kräver beslut av 
Länsstyrelsen enligt 2 kapitlet, 11§m 12§ och 13§.

Särskild utredning syftar till att klarlägga om forn-
lämning finns eller ej. Utredningsarbetet bedrivs i två 
steg. Det första steget utgörs av kart- och arkivstudier, 
samt fältinventering. Det andra steget omfattar prov-
schaktsgrävning ibland för hand, men oftast med hjälp 
av grävmaskin. Av praktiska skäl måste ibland buskage 
röjas och träd fällas.

En förundersökning syftar till att klarlägga en forn-
lämnings rumsliga utbredning, omfattning av ma-
teriell kultur, lämningens karaktär, kronologiska 
ram och kunskapspotential. I detta skede omfattar 
fältarbetet provschaktsgrävning, öppnande av min-
dre ytor och provgrävning av enstaka anläggningar. 

Förundersökningars omfattning regleras av Läns-
styrelsens kravspecifikation. Det är först med dessa 
resultat som omfattningen av en eventuell särskild 
undersökning kan bedömas och planeras. Den syftar 
till att ta bort fornlämningar inför exploatering och 
utvinna fördjupad arkeologisk kunskap om äldre ti-
ders samhällen och deras historia.

Under gångna år har såväl Vägverket, Riksantikva-
rieämbetet, länsstyrelser, samt grävande institutioner 
och museer, konstaterat att arbetsprocessen vid väg-
projekt och den antikvariska processen inom ramen 
för KML inte ligger i fas med varandra. Därmed finns 
inte relevant antikvariskt underlag att tillgå i de tidiga 
skeden av ett vägprojekt där det finns behov av fördju-
pad kunskap. De metoder som till idag har tillämpats 
inom ramen för beslut för särskild utredning steg 2 
och förundersökning, har inneburit markingrepp. Då 
kunskapsbehovet och tillgängligt arkeologiskt/anti-
kvariskt material inte svarar mot varandra, ställs frågan 
på sin spets om möjligheten av alternativa metoder 
och alternativa förhållningssätt.

5.2 Pilotprojektets insatser

Den aktuella frågan är hur man med ickegrävande 
metoder och med begränsade medel skall kunna få 
ett relevant underlag om kulturlandskap och forn-
lämningar tidigt i processen, så att ingreppen mini-
meras och kostnaderna för arkeologi och antikvariska 
insatser begränsas. I detta pilotprojekt, initierat av 
Vägverket Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne 
län, har ett nytänkande efterfrågats. Detta med av-
seende på ett antikvariskt förhållningssätt genom att 
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tydliggöra värderingar kring fornlämningar och anti-
kvariskt känsliga miljöer, samt metoder (se avsnitt 
1.2, s. 6 angående mål för pilotprojektet).

Ett nytänkande kan konkretiseras i ett aktivt förhåll-
ningssätt till fornlämningar och kulturlandskap ge-
nom värderingar av dessa, samt utveckling av metoder. 
Generellt sett har antikvariskt arbete tidigare präglats 
av ett neutralt förhållningssätt där existensen av forn-
lämningar konstaterats. En bakgrund till detta är en 
antikvarisk tradition som förespråkade objektiv doku-
mentation av arkeologiska lämningar. Därmed gjordes 
inga explicita värderingar av de olika objekten.

Ett aktivt förhållningssätt innebär att fornlämningar 
och kulturlandskap värderas och relateras till olika 
sammanhang. Tidsdjup och kulturhistoriska aspek-
ter är av grundläggande antikvariskt intresse. Till 
detta hör rumsliga och visuella samband. Till aktu-
ella värderingsfrågor hör även att klarlägga huruvida 
specifika lämningar är unika i det regionala fornläm-
nings- och kulturlandskapet, om de har en represen-
tativ karaktär, eller om de kan betraktas som allmänt 
förekommande. Lämningar bör även värderas utifrån 
om dessa har en vetenskaplig, upplevelsemässig och 
pedagogisk betydelse.

Arbetet med pilotprojektet E22 Linderöd–Vä har ge-
nomförts i fyra arbetssteg – kulturgeografisk analys, 
byråinventering, fältinventering och kartanalyser, vilka 
beskrivits tidigare i denna rapport (se avsnitt 2.2, s. 
10).

Projektet har genomförts i samband med Vägutred-
ning, inför arbetsplanen, där syftet är att bestämma 

en väglinje inom en aktuell korridor. Det antikvariska 
arbetet ska klarlägga fornlämningssituationen och kul-
turlandskapet, samt förslå en väglinje som tar hänsyn 
till kulturmiljövårdens intressen.

Med tanke på vägutredningens behov har det varit av 
stort värde att datainsamling respektive fältinvente-
ring av korridoren har genomförts i ett tidigare skede 
än brukligt. Detta har givit ett fördjupat kunskaps-
underlag med avseende på fornlämningssituationen 
och kringliggande miljöer. En viktig aspekt är att ti-
den inte medgivit att alla delar av vägkorridoren har 
kunnat besökas. En rekommendation inför framtida 
projekt är att fälttiden utökas, så att inventeringen kan 
göras mer heltäckande och nyanserad.

En detaljerad kartanalys av möjliga boplatsförekom-
ster genomförd i GIS-miljö utgör i tidigt skede en 
form av ersättning för fältarbete med provschakts-
grävning. Bearbetningen kräver dock ett kvalita-
tivt underlag i form av digitalisering av äldre kart-
material, uppgifter från FMIS, samt topografisk, 
geologisk och hydrologisk data. Till skillnad från 
provschaktsgrävning där fornlämning direkt kan 
konstateras, innebär kartanalysen enbart en san-
nolikhetsbedömning för att fornlämningar kan fö-
rekomma. Bedömningen presenteras i en fyrgradig 
skala – mycket hög, hög, låg och liten sannolikhet. 
Förekomster av boplatser är i sig tydliga indikationer 
på att andra med dessa samtida fornlämningstyper 
finns i närområdena. Analysen arbetar med arealer 
och terrängavsnitt, vilket innebär att förekomst av 
specifika fornlämningslokaler inte kan förutsägas. 
Detta faktum medför att inga arealer helt kan fri-
skrivas från fornlämningar. 
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En möjlighet till en mer preciserad bedömning kan 
göras först i samband med fältbesiktning och inven-
tering längs väglinjer och av terränglägen längs väg-
linjen. Syftet med kartanalysen är att ge underlag för 
att väglinjen skall kunna placeras utanför de mest up-
penbara sannolika områdena för under mark dolda 
fornlämningar. En annan aspekt är att Vägverket ges 
ett bättre underlag som pekar ut arealer och terräng-
avsnitt där man bör räkna med arkeologiska insatser. 
Därmed finns en förvarning om de kostnader som be-
höver planeras in och budgeteras för i samband med 
arbetsplanen för vägen. Den antikvariska arbetspro-
cessen kan därigenom ges en betydligt tidigare start, 
än vad som tidigare generellt varit brukligt.

5.3 Förslag inför framtida vägprojekt

Ett samlat förslag till en modell över möjligheter till 
samverkan mellan vägprojekt och antikvarisk process 
presenteras i tabell 15 och 16. Modellen innebär att 
det kulturhistoriska underlaget tas fram stegvis, såle-
des att materialet gradvis fördjupas i förhållande be-
hoven i olika skeden av vägprocessen. Förslaget berör 
främst större vägprojekt i ny sträckning. Vid mindre 
projekt kan de  antikvariska insatserna anpassas till 
situationen och projektets storlek. I huvudmodellen 
ingår följande förslag till arkeologiska insatser i förhål-
lande till vägprocessens planeringsskeden:

5.3.1 Förstudie om en väg skall byggas
I samband med förstudier inför kommande vägpro-
jekt föreslås en Arkeologisk förstudie – kulturhistoriskt 
underlag I, vars syfte är att ge en övergripande karakte-
ristik av fornlämningssituationen och tydliggöra kul-
turlandskapet inom vägprojektets planområde. Data 

från FMIS ger i en översiktlig kartanalys en tematisk 
bild av olika fornlämningstypers rumsliga utbredning, 
ansamlingar av lämningar i relation till landskapets 
övergripande topografiska och hydrologiska förhål-
landen, samt fornlämningslandskapets tidsdjup. En 
sammanställning av kända gårds- och bytomter ger 
konturer av motsvarande förhållanden under medeltid 
och historisk tid. En översiktlig kartanalys av nämnda 
karaktär har genomförts och finns presenterad i rap-
portens avsnitt 2.4, figurerna 8–13, s. 22.

Ett aktivt förhållningssätt utifrån bedömningar av te-
matiska översiktskartor av fornlämnings- och kultur-
landskapet, innebär att ett förslag kan lämnas på olika 
stråk för korridorer inom vägprojektets totala arbets-
område. Vägverket har i detta sammanhang möjlighet 
att ta initiativ och agera genom att precisera kravspe-
cifikationen inför upphandling.

5.3.2 Vägutredning för planering av alternativa korridorer
I samband med en vägutredning, som har till syfte 
att analysera korridoralternativ, kompletteras aktuell 
Arkeologisk förstudie – kulturhistoriskt underlag I med 
bland annat fältbesiktningar. En djupare analys av in-
formation från databaser, t.ex. FMIS och undersök-
ningsregister, i kombination med fältiakttagelser lig-
ger till grund för att karakterisera lokala förhållanden 
för fornlämnings- och kulturlandskap inom respektive 
korridor. I detta skede föreslås även en översiktlig kul-
turgeografisk sammanställning av äldre bebyggelse och 
markindelning. Utifrån resultatet av dessa bearbet-
ningar och genom ett aktivt förhållningssätt kan val 
av en vägkorridor föreslås, med hänsyn till fornläm-
nings- och kulturlandskap. Även i detta sammanhang 
har vägverket möjlighet att agera genom att precisera 
kravspecifikationen.
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Tabell 15. Vägverkets åtgärdsförslag i rapporten Uppdragsarkeologi i vägprojekt (jfr tabell 14 ovan) jämförs med pilotprojektets förslag till arkeologiska planeringsunderlag i vägprocessen. De båda förslagen ses i för-
hållande till ekonomiska, juridiska och praktiska svårigheter i vägprocessen. * Enligt KML 2 kap. 11§, ** Enligt KML 2 kap. 13§. *** Enligt KML 2 kap. 12§.

Planeringsskede för vägprocess Förstudie OM? Vägutredning VAR?

Planering alt. korridorer

Vägutredning VAR?

Inför val av korridor

Arbetsplan HUR?

Inför val av väglinje

Fastställd arbetsplan HUR?

Fastställd väglinje

Byggskede

Förstudie Vägverket 2003:

Uppdragsarkeologi i vägprojekt

Projektets önskemål om arkeologiska 
planeringsunderlag och insatser

Arkeologisk förstudie

Särskild utredning steg 1*

Särskild utredning steg 1*

Särskild utredning steg 2*

Avgränsande förundersökning** Förundersökning** Särskild undersökning***

Ekonomiska, juridiska och praktiska 
hinder

Finansiering Marktillträde

Terrängtyp

Finansiering

Marktillträde

Terrängtyp

Finansiering

Tidsbrist

Marktillträde

Terrängtyp

Finansiering

Tidsbrist

Finansiering

Bristande planering

Kort planeringstid

Tidsbrist

Pilotprojekt 2006:

Arkeologi i vägprocessen:

Förslag på arkeologiska insatser utifrån 
frivillig överenskommelse & KML

Arkeologisk förstudie – kultur-
historiskt underlag I

Tematiska kartanalyser i GIS-
miljö

Arkeologisk förstudie – kultur-
historiskt underlag I

Fältbesiktningar

Arkeologisk förstudie – kultur-
historiskt underlag II 

Fältinventeringar

Särskild utredning 
steg 1*

Särskild utredning steg 2*

Förundersökning**

Särskild undersökning***
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Tabell 16. Pilotprojektets förslag till arkeologiska planeringsunderlag i vägprocessen.

Arkeologiskt och kulturhistoriskt underlag Stegvisa insatser/metoder

Förstudie OM?

Arkeologisk förstudie – kulturhistoriskt underlag I, utifrån frivillig överenskommelse med och krav-
specifikation från Vägverket

Övergripande karakteristik av fornlämnings- och kulturlandskap.

Redovisning av det historiska djupet.

Förslag kan lämnas på olika stråk för korridorer inom vägprojektets totala arbetsområde som bäst 
tar hänsyn till fornlämnings- och kulturlandskapet

Översiktlig analys av regional karaktär

Översiktliga arkiv- och kartstudier

Skapande av tematiska översiktskartor i GIS-miljö, bl.a. med hjälp av FMIS

Vägutredning VAR? (planering alt. korridorer)

Arkeologisk förstudie – kulturhistoriskt underlag I, utifrån frivillig överenskommelse med och krav-
specifikation från Vägverket

Tematisering av regionala rumsliga och kronologiska sammanhang.

Allmän karakterisering av fornlämnings- och kulturhistoriska miljöer.

Förslag kan lämnas på alternativa korridorsträckningar inom vägprojektets totala arbetsområde 
som bäst tar hänsyn till fornlämnings- och kulturlandskapet

Översiktlig analys av regional karaktär inför planering av korridoralternativ och val av alternativ

Fördjupade arkiv- och kartstudier

Tematisk sammanställning av information från databaser (ex. FMIS och undersökningsregister)

Kompletterande analyser av tematiska översiktskartor i GIS-miljö.

Fältbesiktning av aktuella miljöer som kan komma att beröras.

Översiktlig kulturgeografisk sammanställning av äldre bebyggelse och markindelning som kan komma att beröras.

Samlad bearbetning och presentation i GIS-miljö.

Vägutredning VAR? (inför val av korridor)

Arkeologisk förstudie – kulturhistoriskt underlag II, utifrån frivillig överenskommelse med och krav-
specifikation från Vägverket

Preciserad diskussion om berörda fornlämnings- och kulturhistoriska miljöer.

Identifiering av unika lämningar relaterade till generellt förekommande dylika.

Djupare karakterisering av fornlämningar och kulturhistoriskt viktiga miljöer.

Konsekvenser av brytande av rumsliga, kronologiska, funktionella och visuella samband.

Förslag kan lämnas på lämpligaste korridorsträckning med hänsyn till fornlämnings- och kultur-
landskapet

Fördjupad analys knuten till korridoralternativ eller vald korridor

Riktad fältinventering av landskap, bebyggelse, terrängavsnitt och fornlämningsmiljöer.

Eventuellt kompletterande analyser av tematiska översiktskartor i GIS-miljö.

Samlad bearbetning och presentation i GIS-miljö.
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Tabell 16, forts. Pilotprojektets förslag till arkeologiska planeringsunderlag i vägprocessen.

Arkeologiskt och kulturhistoriskt underlag Stegvisa insatser/metoder

Arbetsplan under arbete HUR? (inför val av väglinje)

Särskild utredning steg 1, enligt KML 2 kap. 11§ och kravspecifikation från länsstyrelsen

Identifiering av terrängavsnitt där dolda fornlämningar kan förväntas.

Identifiering av områden med särskilda värden sett till fornlämningar och kulturhistoriska miljöer, bland 
annat med skifteslandskap och miljöer från 1800- och 1900-talet.

Samlad diskussion om bevarandevärda miljöer, samt förväntade omfattningar av arkeologiska insatser in-
för fastställande av arbetsplan. (Schabloner för kostnadsnivåer för arkeologi inom vägprojekt)

Förslag kan lämnas på väglinje inom korridor med hänsyn till fornlämnings- och kulturlandskap

Fördjupad analys knuten till korridor inför val av väglinje

Fördjupad fältinventering inom en bestämd vägkorridor.

Kulturgeografisk analys utifrån lantmäteriakter och fältinventeringar.

Registrering av nyupptäckta lämningar samt områden av särskilda värden.

Boplatsanalys i GIS-miljö utifrån bestämda parametrar.

Fastställande av områden som måste utredningsgrävas, utifrån fältinventering och digital kartanalys.

Samlad bearbetning och presentation i GIS-miljö.

Fastställd arbetsplan HUR? (fastställd väglinje)

Särskild utredning steg 2, enligt KML 2 kap. 11§ och kravspecifikation från länsstyrelsen

Utredning av terrängavsnitt i syfte att bekräfta dolda fornlämningar. Övergripande definition av fornläm-
ningskategorier. Relatera berörda fornlämningar till omgivande fornlämnings- och kulturlandskap.

Underlag för fortsatta insatser levereras till länsstyrelsen för beslut enligt KML

Markarbeten på terrängavsnitt med fornlämningar

Eventuell kompletterande fältinventering längs fastställd väglinje.

Provschaktsgrävning med maskin eller för hand. Fällning av träd. Dokumentation av genomfört fältarbete, samt 
arkeologiska lämningar och fynd. Eventuell kartering av närmiljö. Samlad bearbetning och presentation i GIS-
miljö.

Fastställd arbetsplan (fastställd väglinje)

Förundersökning, enligt KML 2 kap. 12-13§ och kravspecifikation från länsstyrelsen

Klarläggande av fornlämningars typ, sammansättning, karaktär, rumsliga utbredning, tidsställning och 
potential för formulering av ny kunskap. Relatera berörda fornlämningar till omgivande landskap.

Underlag för fortsatta insatser levereras till länsstyrelsen för beslut enligt KML

Markarbeten på terrängavsnitt med fornlämningar

Provschaktsgrävning med maskin eller för hand. Fällning av träd. Dokumentation av genomfört fältarbete, samt 
arkeologiska lämningar och fynd. Analys och tolkning av fornlämningstyp. Samlad bearbetning och presentation 
i GIS-miljö.

Fastställd arbetsplan (fastställd väglinje)

Särskild undersökning, enligt KML 2 kap. 12-13§ och kravspecifikation från länsstyrelsen

Undersökning och analys av fornlämning i syfte att bygga ny kunskap

Omfattande markarbeten på terrängavsnitt med fornlämningar

Arkeologisk utgrävning med för platsen specificerad målsättning och metod som presenterats i undersöknings-
plan utifrån länsstyrelsens kravspecifikation. Samlad bearbetning och presentation i GIS-miljö.
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5.3.3 Vägutredning inför val av en specifik korridor
Vid val av en specifik vägkorridor inom ramen för en 
vägutredning föreslås en Arkeologisk förstudie – kultur-
historiskt underlag II, med bland annat en diskussion 
om berörda antikvariska miljöer. Här aktualiseras frå-
gor om lämningar av för området unik karaktär sett 
i relation till generellt förekommande dylika. Andra 
viktiga aspekter är huruvida rumsliga, funktionella 
och visuella samband bryts. Arbetet medför att också 
områden med särskilda värden kan lokaliseras. Väg-
verket kan också upphandla detta antikvariska arbete 
bland olika aktörer.

5.3.4 Arbetsplan inför val av väglinje inom korridor
Vid en arbetsplan som syftar till att utarbeta en 
väglinje inom en utvald korridor, efterfrågas mer 
specificerad information om förekomst av forn-
lämningar. Detta gäller såväl kända lämningar som 
okända dylika, vilka kan komma att beröras. I detta 
sammanhang har särskild utredning steg 2 och (av-
gränsande) förundersökning tidigare efterfrågats i 
studien Uppdragsarkeologi i vägprojekt (2003). Då 
marktillträde för provschaktsgrävning saknas är 

nämnda antikvariska arbetssätt emellertid inte möj-
liga. Inom ramen för särskild utredning steg 1 enligt 
KML kan däremot omfattande och fördjupade kun-
skaper nås genom en arbetsmodell med detaljerade 
kartanalyser i GIS-miljö i kombination med fältin-
venteringar. Dessa metoder och ett aktivt förhåll-
ningssätt medför att markavsnitt kan urskiljas, där 
dolda fornlämningar sannolikt kan vara belägna. 
Parallellt med detta genomförs kulturgeografiska 
undersökningar genom bearbetningar av äldre lant-
mäteriakter och fältrekognosceringar kring berörda 
äldre gårds- och bytomter. Det är även av vikt att 
byggnadsantikvariska aspekter och sentida läm-
ningar som exempel industrihistoriska anläggning-
ar m.m. tas med i diskussionen. Beslut om särskild 
utredning som fokuserar på fornlämningar fattas av 
Länsstyrelsen.

Utifrån tillgänglig information kan förslag lämnas på 
en väglinje sett i relation till kända fornlämningar, san-
nolika områden för idag dolda okända fornlämning-
ar, det äldre historiska kulturlandskapets lämningar 
och senare tiders lämningar. Därmed finns underlag 
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för att bedöma påverkan av rumsliga, kronologiska, 
funktionella och visuella sammanhang. Det finns även 
fakta för att bedöma väglinjens påverkan av områden 
som har särskilda kulturmiljövärden.

5.3.5 Fastställd arbetsplan för väg
Ett gediget arbete inom ramen för särskild utredning 
steg 1 i kombination med en kulturgeografisk analys, 
innebär att potentiella lägen för fornlämningar längs 
själva väglinjen kan preciseras i större omfattning. 
Detta underlättar den fortsatta antikvariska hante-
ringen med insatser inom ramen för kulturminnesla-
gen. Inför fastställandet av arbetsplan där en väglinje 
beskrivits kan en schablonartad diskussion påbörjas, 
om förväntad omfattning av kommande arkeologiska 
insatser. Preciseringar av omfattningar och kostnader 
är möjliga att göra först efter provschaktsgrävningar 
inom ramen för särskild utredning steg 2 och förun-
dersökning.

Vid återkommande antikvariska insatser i fält finns 
naturligtvis risker för upprepningar eller dubbelar-
bete. Detta kan undvikas genom tydliga kravspecifi-
kationer och målsättningar relaterat till vägprojektets 

respektive kulturmiljövårdens intressen. En ledstjärna 
bör vara att utgå från övergripande och karakterise-
rande information till preciserande kring arealer och 
terränglägen med fornlämningslokaler. Fältmetoder 
bör noga relateras till målsättning och frågan ställas: 
vad vet vi sedan tidigare?

5.3.6 Avslutning
Arbetet med den nu aktuella pilotstudien för väg 
E22 Linderöd–Vä, har genomförts i samband med 
Vägverkets utarbetande av arbetsplan med val av 
väglinje. Genomförandet av det antikvariska arbetet 
innehåller moment som kan relateras till Arkeologisk 
förstudie och kulturhistoriskt underlag II, respektive 
särskild utredning steg 1. 

Pilotprojektet föreslår sammanfattningsvis, med 
hänvisning till direktiven för projektet från Länssty-
relsen i Skåne län och Vägverket Region Skåne, att 
finansiella resurser tidigareläggs i vägprojekt. Detta 
för att möjliggöra insamling av väsentlig arkeologisk 
och kulturgeografisk information i tidigt skede för 
att underlätta planering av vägar och minimera på-
verkan av fornlämningar och kulturlandskap.
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Boplats: Plats där man under förhistorisk tid vistats 
och där föremål, råämnen för bearbetning, byggnads-
lämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar 
på marken.

Bytomt/Gårdstomt: Lämningar efter skattlagd eller 
mantalssatt bebyggelseenhet. Indikeras av kulturlager, 
husgrunder eller andra lämningar.

Depåfynd: Fyndplats för ett eller flera föremål som 
kan antas ha medvetet lagts ner på platsen. Gäller inte 
sentida fynd

Flatmarksgrav:  Förhistorisk grav utan idag synlig 
markering ovan jord.

Fossil åker: Varaktigt övergiven åkermark, formad 
genom äldre tiders brukningsmetoder. Omfattar även 
åkermark som fortfarande används om spåren efter 
äldre tiders bruk är mycket tydliga. Kan t.ex. bestå av 
bandparceller, blockformiga eller oregelbundna par-
celler eller av röjningsrösen.

Fyndplats: Fyndplats för enstaka eller fåtal föremål/
artefakter från förhistorisk tid, medeltid eller äldre 
historisk tid.

Dike/ränna: Grävd ränna eller dike.

Färdväg: Äldre stig, väg och järnväg, som t.ex. hålväg, 
vägbank och banvall.

Husgrund, historisk tid: Lämning eller ruin efter 
enstaka byggnad från historiskt tid. Används för be-
byggelselämningar som inte kan föras till andra läm-
ningstyper, t.ex. lägenhetsbebygggelse.

Hällristning: Yta på fast berg eller block, med en eller 
flera ristande, huggna, knackade eller slipade figurer 
och linjer.

Hög: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd 
profil och övertorvad yta som till större delen är upp-
byggd av sand eller jord.

Lägenhetsbebyggelse: Lämningar efter mindre be-
byggelseenhet (jordbruksenhet), som inte skattlagts, 
t.ex. torp eller backstuga.

Område med fossil åkermark: Sammansatt läm-
ningstyper med olika typer av åkerbrukets lämningar, 
t.ex. röjningsröse, hägnad, fossil åker.

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

Ordlista

Röse: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd 
profil, uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av 
sand eller jord.

Stenkammargrav: Förhistorisk gravanläggning (me-
galitgrav) bestående av en gravkammare med väggar 
och tak av hällar eller block.

Stensättning: Förhistorisk gravanläggning med flack 
eller svagt välvd profil.

Vägmärke: Stenar, skyltar eller stolpar uppsatta vid 
allmän väg som avståndsmarkeringar eller med skrift-
liga uppgifter om bl.a. avstånd till en viss plats, t.ex. 
om avståndet till närmaste gästgiveri, stad etc.

Ur Riksantikvarieämbetets beslut 2002-12-17 avseende 
antikvarisk bedömning vid registrering i RAÄ:s forn-
minnesregister

Arkeologiska begrepp
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Bandparcell: Långsmal markindelning som ofta av-
gränsas av stensträngar, låga jordvallar eller terrasskan-
ter.

Enskifte: Skiftesreform som syftade till att varje gårds 
ägor skulle samlas till ett enda sammanhängande om-
råde (skifte) och att gårdsbebyggelsen skulle placeras på 
det tilldelade området. Denna typ av skifte genomför-
des redan under 1780-talet inom flera byar tillhörande 
Svaneholms gods vid Skurup, men en förordning om 
enskifte kom först 1803 för Skåne, året därpå för Skara-
borgs län och 1807 för en stor del av övriga Sverige.

Fredningssystem:  Begrepp som avser den rytm med 
vilken ett inägoområde, en vång eller lycka, växlade 
mellan att vara fredat mot kreaturen för odling res-
pektive låg öppet för kreaturen som betesmark under 
odlingssäsongen. Exempel på fredningsystem är en-
säde (årlig fredning), tvåsäde (fredning vart annat år 
eller två år av fyra) och tresäde (fredning två år av tre).
I kulturgeografisk litteratur används ofta termen od-
lingssystem synonymt med fredningssystem. Kulturgeo-
graf Sven Dahl som utarbetade en mycket detaljerad 
terminologi för förhållanden i det äldre odlingsland-
skapet menar att detta är olyckligt och att odlingssys-
tem istället bör vara ett överordnat begrepp som även 
innefattar de olika åkerfallens växling mellan trädes-
läggning och odling med olika grödor, dvs. växtföljden 

eller odlingsrytmen. Trots att en vång hade frednings-
systemet ensäde, dvs. fredades varje år för odling, var 
det åtminstone i Skåne vanligt att betydande delar av 
åkern i vången trädades regelbundet. Likaså var det 
vanligt att betydligt mer än 1/3 av åker i en by med 
tresäde låg i träda ett genomsnittligt år. Fredningssys-
temet för en by bestämmer således inte hur stor andel 
av åkern som faktiskt låg i träda ett genomsnittligt år, 
utan bara hur stor del som inte var fredad och kunde 
nyttjas som betesmark under odlingssäsongen.

Frälse/frälsegods: Samhällsgrupp/egendom som var 
befriad från vissa grundskatter och andra pålagor. De 
frälsta grupperna var adeln (det världsliga frälset) och 
kyrkan (det andliga frälset). Med frälsegods avses här 
jord/gård som tillhörde adeln. 

Geometrisk avmätning: Typ av storskalig lantmäte-
rikarta med tillhörande beskrivning och arealredovis-
ning som framställdes under perioden från 1630-talet 
till skiftesperioden under 1800-talets början. Kartorna 
visar ofta inägornas faktiska ägoindelning i tegskifte 
och vilka tegar som tillhörde byns olika hemman.

Hemman: Äldre benämning för mantalssatt jord-
bruksfastighet. En by var skattemässigt indelad i minst 
två hemman. Ett hemman kunde i brukningmässigt 
hänseende vara uppdelat på flera bruknings- eller 

hemmansdelar vilka närmast motsvarar vad vi i senare 
tid betraktat som gårdar.

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

Koncept: De äldre lantmäterikartorna finns ofta be-
varade i minst två versioner, ett arbetsunderlag eller 
koncept som lantmätaren skapade vid själva lantmä-
teriförrättningen och som normalt arkiverades i de 
regionala lantmäterimyndigheternas arkiv och minst 
en renritning eller renovation som hamnade i lantmä-
teriets centrala arkiv.  

Inäga: Den del av marken till en bebyggelseenhet som 
hägnades in för odling och/eller höskörd. De huvud-
sakliga markslagen inom inägorna var åker och äng.

Laga skifte: Den senaste av de stora skiftesreformerna 
i landet. Stadga om laga skifte kom 1827. Genom laga 
skifte blev de krav som fanns för enskiftet något upp-
mjukade och ägorna till ett hemman kunde fördelas på 
upp till tre olika delområden (skiften). Laga skiftet blev 
därigenom lättare att genomföra än enskiftet i landsde-
lar med småbruten och kuperad terräng och där delar av 
bymarken inte var lämpade för uppodling.

Kulturgeografiska begrepp



140 Arkeologi i vägprocessen

Lycka: Mindre, särhägnat inägoområde med åker 
och/eller äng. Mark i lycka tillhörde ofta endast ett 
eller ett fåtal av byns hemman.

Planteringshage: Område inom utmark eller inäga 
som hägnades in och fredades mot kreaturen för att 
skydda trädplantering. Särskilt vanligt blev det med 
anläggande av planteringshagar fr.o.m. det tidiga 
1700-talets planteringskampanjer som drevs av kro-
nan för att motverka den tilltagande skogsbristen 
inom många bygder. Ofta omgärdades planteringsha-
gar av stengärdsgård.

Mantal: Beräkningsenhet för skatten på jord och andra 
resurser som kunde tillhöra ett hemman. Ursprungli-
gen motsvarade ett helt mantal vad som ansågs vara en 
fullsutten gård, dvs. en gård som gav full bärgning för 
en bondefamilj. 

Oråker: Begrepp som i de äldre lantmäterihandling-
arna används för att beteckna mark som tidigare varit 
uppodlad till åker men ödelagts och istället vanligen 
nyttjades för höskörd eller som betesmark.

Ren/åkerren: Den ej uppodlade kanten kring en åkeryta 
eller mellan angränsande åkerytor. Åkerrenen kunde an-
tingen bestå av gräsmark på vilken man vanligen skörda-
de hö eller så dumpades röjningssten från åkern på ytan. 

Renovation: se Koncept.

Rågång: Äldre benämning på en gräns mellan ägoom-
råden till byar eller enstaka hemman.

Råmärke: Äldre benämning på fysisk gränsmarkering. 
Ofta belägen i punkter där rågången ändrade riktning.

Solskifte: Ett sedan medeltiden tillämpat system för 
fördelning av inägomark mellan hemmanen i en by. 
Solskiftet har fått sitt namn efter den ordningsprin-
cip som gällde vid tegarnas fördelning inom teglagen. 
Varje hemman fick sin teg i samma relativa läge inom 
teglaget som gårdstomtens belägenhet på bytomten. 
Hemman med gårdstomten längst åt söder eller öster 
på bytomten erhöll även tegen längst åt söder eller ös-
ter inom respektive teglag.

Stensträng: Mer eller mindre tydlig rad med stenar. Sten-
strängen kan antingen vara en raserad, tidigare uppstaplad 
stenmur eller det låga stenfundamentet till en hägnad som 
i äldre tid varit kompletterad med annat hägnadsmaterial, 
t.ex. med flätat risgärde placerat ovanpå.

Stänketräd: Ett i äldre lantmäterihandlingarna nyttjat 
begrepp för enstaka, glest stående träd.

Teg: Långsmalt ägoområde av åker eller äng till ett 

hemman. Inägorna till byarna var fram till 1800-talets 
skiftesreformer i många fall indelade i mindre delom-
råden, s.k. teglag eller fall, som i sin tur bestod av tegar 
tillhörande byns olika hemman.

Utmark: Markområde utanför inägorna. Utmarken 
nyttjades främst som betesmark och om den var skogs-
beväxt även som källa för diverse skogsprodukter. Till 
skillnad mot inägorna som var fördelade på byns olika 
hemman nyttjades utmarken normalt gemensamt av 
byn. Ofta var utmarksområden till närliggande byar 
och enstaka hemman inte hägnade mot varandra, utan 
hela utmarksområdet fungerade som en gemensam 
betesmark. 

Vång: Större inhägnat inägoområde med åker och/eller 
äng. Vanligtvis hade en bys alla hemman tillhörande 
ägor i samtliga byns vångar. Termen vång är sydsvensk 
(dansk) och motsvaras norrut i landet av gärde.

Vångalag: För att minska mängden hägnad som be-
hövde byggas och underhållas kunde angränsande byar 
eller enstaka hemman låta bygränsen mellan respektive 
bys vångar ligga öppen utan hägnad. Förutsättningen 
var att de angränsande vångarna hade samma fred-
ningssystem. Inom vissa skånska slättbygder förekom 
det under 1700-talet stora vångalag i vilka uppemot 
tiotalet byar var delägare.     
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Vägverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser samt 
grävande institutioner och museer har under en följd 
av år påtalat problemen med att arbetsprocessen vid 
vägprojekt och den antikvariska processen inom 
ramen för Kulturminneslagens 2 kapitel, inte ligger i 
fas med varandra. Problemen rör alltifrån svårigheter 
med tilldelning av fi nansiella medel för antikvariska 
insatser i inledningen av vägprojekt, till problem med 
marktillträde i samband med arkeologiska provgräv-
ningar. 

Föreliggande pilotprojekt skall ses som ett försök att 
utveckla nya former för arkeologiska planeringsunder-
lag. Inför projektet ställdes frågan om hur man med 

ickegrävande metoder och begränsade medel kan få 
fram relevanta underlag om fornlämningar och kultur-
landskap tidigt i vägprocessen – ett underlag som inte 
bara gör det möjligt att minimera de fysiska ingreppen 
i kulturlandskapet, utan även begränsar kostnaderna 
för arkeologi.

Pilotprojektet har genomförts i samband med Vägut-
redning, inför arbetsplanen, för väg E22 delen Linde-
röd–Vä i Skåne. Projektet har initierats och bekostats 
av Vägverket Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne 
län. För genomförandet svarar Riksantikvarieämbetet 
UV Syd i Lund, Regionmuseet i Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne och Malmö Kulturmiljö.




